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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

     září 2018 
 

NNOOČČNNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  VV  PPOOŽŽÁÁRRNNÍÍMM  ÚÚTTOOKKUU  

Sbor dobrovolných hasičů Trnávka zve všechny 

spoluobčany na  

„NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU“  

u příležitosti 105. výročí založení, která proběhne  

v pátek 21. září 2018 od 20.30 hodin na hřišti TJ Sokol 

Trnávka a jeho prostorách. 

Občerstvení bude zajištěno. Soutěž se 

bude konat za každého počasí. 

Na vaši hojnou účast a fandění se těší hasiči. 

 

MMÍÍSSTTNNÍÍ  PPOOPPLLAATTKKYY  

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 420 Kč za osobu na rok 

2018.  

Oznamujeme občanům, kteří si začátkem letošního roku zaplatili 

částku 210 Kč za svoz odpadu pouze za první pololetí, aby do 

konce září uhradili opět částku 210 Kč za pololetí druhé, a to buď 

v hotovosti na Obecním úřadě  

v Trnávce v úřední dny nebo bankovním převodem na účet č. 25929801/0100.  

Variabilní symbol pro odpady je 1340+č.p. (např. Trnávka č.p. 16 – VS 134016). 

 

 

OBSAH: 

• SDH – noční soutěž 

• Místní poplatky 

• Slovo starosty  

• Topná sezóna 

• Podzimní výstava 

• Okleštění stromoví 

• Sběr odpadu 

• ZŠ Trnávka 

• Recept měsíce 

• Kontakty 
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SSLLOOVVOO  SSTTAARROOSSTTYY  

 

Vážení spoluobčané, 

 

Ve dnech 5.-6.10. nás čekají volby do obecního zastupitelstva, dovolte mi proto 

krátce zhodnotit volební období, které se chýlí ke konci. 

 

Jako nové vedení obce jsme na sebe v roce 2014 vzali velkou zodpovědnost  

a snažili jsme se, abychom nezklamali důvěru vás, voličů. Brzy jsme si 

uvědomili, že čtyři roky jsou poměrně krátkým obdobím na realizaci všech 

plánů, které jsme si předsevzali. Některé projekty se podařilo zrealizovat, další 

jsou ve stavu rozpracovanosti, některé vyžadují delší dobu, aby mohly být 

zrealizovány. 

V období 2014 až 2018 došlo k několika investičním akcím (viz níže uvedený 

přehled), do obecního majetku přešlo několik nových objektů (sokolovna  

a přilehlý areál, budova pohostinství, část areálu bývalého JZD) a mnoho dalších 

investičních akcí bylo naplánováno (rekonstrukce nově získaných objektů, 

dokončení chodníků, úpravy zámku a jeho okolí, rekonstrukce domu služeb, 

nákup nové techniky – traktor, hasičské auto atd.). Došlo také k výrazným 

úsporám v hospodaření obce, díky kterým jsme na další investice lépe 

připraveni.  

 

Trnávka je moderní obec, která se stále rozvíjí a kde je stále co budovat  

a zlepšovat. Zvelebování obce a její rozvoj je nikdy nekončící prací a vyžaduje 

úsilí a spolupráci všech občanů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří 

se v uplynulém období do správy obce a do organizace obecních akcí zapojili,  

ať už z titulu funkce zastupitele či radního, nebo jako řadoví občané. 
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 2014 2017 (ev. 2018)* Úspora 

Celkové náklady na odvoz 

odpadů 
565 258,- 480 895,- 14,92 % 

Příspěvek obce na odpady 214 015,- 39 451,- 81,57 % 

Pojištění obecního 

majetku 
33 119,- 24 735,- 25,31 % 

Energie v obci (za 1 

MWh)** 
3 123,- 2 843,- 8,97 % 

Telefony a datové služby 55 028,- 37 607,- 31,66 % 

 

* Uveden je zatím poslední dostupný údaj (některé údaje za rok 2018 zatím nejsou k dispozici). 

** Bez nových objektů. 

 

Největší investiční akce 

v období 2014-2018 
Celkové náklady Z toho dotace 

Zaplaceno z obecních 

peněz 

Chodníky 2015 6 077 590,- 3 521 740,- 2 555 850,- 

Chodníky 2017 1 769 184,- 1 181 525,- 587 659,- 

Koupaliště celkem 943 827,-   

kiosek   556 400,- 

bazén   88 910,- 

pergola   213 720,- 

volejbalové hřiště   84 797,- 

Opravy místních komunikací  

a kanalizace  
559 310,-  559 310,- 

Odkup pohostinství               1 366 560,-  1 366 560,- 

Komunální technika                217 981,-  217 981,- 

Kompostéry pro občany + 

štěpkovač 
               876 516,- 788 865,- 87 651,- 

Územní plán obce 215 000,- 172 000,- 43 000,- 

Celkem 12 025 968,- 5 664 130,- 6 361 838,- 

 

Dalibor Šimečka 

starosta obce 
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TTOOPPNNÁÁ  SSEEZZÓÓNNAA  AA  KKOOMMÍÍNNYY  

 

Léto skončilo a brzy nastane topná sezóna. Co by měli vlastníci a provozovatelé 

kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší 

možnou míru, a zároveň aby byly splněny zákonné požadavky platné v České 

republice? Máme na mysli vyhlášku 34/2016 o čištění, kontrole a revizi 

spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016. 

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

provádět a kdo je může provádět? 

 

Revize spalinové cesty se provádí: 

✓ před jejím uvedením do provozu, 

✓ při každé stavební úpravě komína, 

✓ při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 

✓ před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, 

✓ po komínovém požáru, 

✓ při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu  

ve spalinové cestě. 

 

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění  

v oboru kominictví, který je zároveň: 

✓ revizním technikem komínů, 

✓ specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem 

komínových systémů, nebo 

✓ revizním technikem spalinových cest.  
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Kontrola spalinových cest: 

Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých 

stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména  

z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je 

zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím  

a  kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště 

při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, 

půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou.  

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv: 

Čištěním spalinové cesty se rozumí čisticí práce zejména se zaměřením  

na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker  

a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce 

komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové 

cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém 

výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. 

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez 

paniky. 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). Hasicí práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít 

k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.  
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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. 

 Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných 

spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání 

hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek  

na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých 

látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa. 

 

PPOODDZZIIMMNNÍÍ  VVÝÝSSTTAAVVAA  

 

Klub zahrádkářů v Trnávce pořádá ve dnech 27. a 28. října 2018  

v době od 13.00 do 18.00 hodin tradiční 

„ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY“, 

která se uskuteční v budově zámku v Trnávce. 

Připraveno bude bohaté občerstvení v podobě čepovaného piva, medoviny, 

guláše, koláčů apod. 

Výpěstky občanů se budou přijímat v úterý 23. října 2018 a ve středu 24. října 

2018 od 17.00 do 19.00 hodin. 

Na vaši účast se těší zahrádkáři. 
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UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ  KK  OODDSSTTRRAANNĚĚNNÍÍ  AA  OOKKLLEEŠŠTTĚĚNNÍÍ  SSTTRROOMMOOVVÍÍ    

 

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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SSBBĚĚRR  OODDPPAADDUU  
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ZZŠŠ  TTRRNNÁÁVVKKAA  

 

Školní rok 2018/2019 byl zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin na školní 

zahradě za přítomnosti starostů obou našich obcí a kromě žáků a pedagogů 

i velkého počtu rodičů.  

Školu letos navštěvuje celkem 42 dětí, tedy o 8 dětí méně než vloni. 

Tabulka uvádí podrobný přehled, ze kterého vyplývá, že ve škole 

stále převládají v docházce chlapci. Rozdíl mezi počtem kateřinských  

a trnavských dětí už není tak markantní, Trnávka pomalu „dotahuje“. 

Ročník Počet žáků Chlapci Dívky Trnávka Kateřinice 

1. 8 4 4 6 2 

2. 11 5 6 3 8 

3. 9 6 3 3 6 

4. 14 13 1 8 6 

Celkem 42 28 14 20 22 

 

Škola zůstává nadále trojtřídní, 1. a 4. ročník jsou samostatné, 2. a 3. ročník jsou 

pro letošní rok spojeny. 

Přestože máme za sebou pouze dva týdny vyučování, už jsme začali s plaveckým 

výcvikem na bazéně v Brušperku, uspořádali jsme sběr papíru. Žáci 4. ročníku 

absolvovali výukový program „Bezpečně na internetu“. 

Co nás čeká v dalších týdnech? Samozřejmě učení a vzdělávání, ale nejen  

ve školních lavicích – čtvrťáci pojedou na dopravní hřiště, všichni žáci se 

zúčastní programu lesní pedagogiky, který pro nás připravují Vojenské statky  

a lesy ČR, divize Lipník nad Bečvou. Určitě pojedeme do kina a do divadla. A tak 

nám to uteče až do adventních dnů, kdy se vám tradičně představíme  

na „Rozsvěcování“. 

Mgr. Ivana Vidličková 

ředitelka školy 
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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). 

 

 

MANŽELSKÉ ŠPLHNUTÍ 

 
Ingredience: 

250 ml hrubé mouky, 250 ml dětské krupičky,  

250 ml cukru krupice, 1 prášek do pečiva, 1 lžička 

skořice, 130 g másla, cca 1 kg jablek, máslo a hrubá 

mouka na vymazání a vysypání formy. 

 

Postup: 
Malý pekáček nebo dortovou formu vymažeme 

máslem a vysypeme hrubou moukou. Všechny 

sypké ingredience dobře promícháme a rozdělíme 

na tři stejné části. Jablka okoupeme, nastrouháme  

a rozdělíme na poloviny. Do formy nebo pekáčku 

nasypeme jednu třetinu sypké směsi a opatrným 

potřepáváním rovnoměrně rozdělíme po celém dně. 

Na směs opatrně navrstvíme jednu polovinu jablek. 

Rovnoměrně je posypeme druhou třetinou směsi, 

naskládáme druhou polovinu jablek a zasypeme třetí 

částí sypké směsi. Tu polijeme rozpuštěným máslem. 

Pečeme při 180-190 oC cca půl hodiny. 

Přejeme dobrou chuť! 

 

 

 

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 

  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 


