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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

     červen 2017 
 

KKNNIIHHOOVVNNAA  

Obecní knihovna v Trnávce nabízí individuální kurzy 

internetu pro seniory zdarma. Starší občané se budou 

moci bezplatně seznámit s počítačem, osvojit si základy 

používání internetu a práci s elektronickou poštou. 

 

 

 

 

 

Nabízí také donáškovou službu pro čtenáře s 

omezenou pohyblivostí, pro které je obtížné nebo zcela 

nemožné navštívit knihovnu. 

A jak tato služba funguje? Donáška knih je bezplatná. Stačí, aby čtenář, který o 

ni projeví zájem, měl zaplacenou aktuální roční registraci čtenářů. Zájemcům by 

se knihy donášely pravidelně 1x měsíčně, a sice každý první čtvrtek v měsíci 

(po klasické výpůjční době - od 11.00 hodin) na dohodnutou adresu. Knihy je 

možné vybírat pomocí on-line katalogu, který je umístěn na webových 

stránkách obce www.trnavka.cz, nebo můžete využít rady a doporučení 

knihovnice. Službu lze uplatnit 1x měsíčně. Jednorázově lze půjčit maximálně 

10 titulů na měsíc. V případě zájmu se prosím hlaste na Obecním úřadě v 

Trnávce osobně, telefonicky na čísle 556 729 049, nebo prostřednictvím emailu 

ou@trnavka.cz. 
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MMYYSSLLIIVVEECCKKÉÉ  OODDPPOOLLEEDDNNEE  

Myslivecký spolek Trnávka Kateřinice vás srdečně zve na tradiční Myslivecké 

odpoledne, které se bude konat na myslivecké chatě v Trnávce v sobotu 

24.6.2017 od 14.00 hodin. 

Bude pro vás připravena myslivecká kuchyně – srnčí guláš a 

pečený divočák se zelím a knedlíkem. Nebude také chybět 

vzduchovková střelnice. 

Na příjemně strávené odpoledne se těší myslivci.  

 

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  OO  KKOONNÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  OOBBCCEE  

13. zasedání zastupitelstva obce Trnávka proběhne ve čtvrtek 8.6.2017 v 18.00 

hodin v zasedací místnosti budovy zámku v Trnávce. 

 

Program: 

 Zahájení 

 Zpráva o činnosti rady obce 

 Závěrečný účet obce Trnávka za rok 2016  

 Účetní závěrka obce Trnávka k 31.12.2016 

  Rozpočtové opatření č. 2/2017 

 Dohoda o vytvoření školského obvodu 

 Kupní smlouva o koupi nemovité věci a o zřízení věcného břemene 

 Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou 

dopravou – oblast Novojičínsko východ 

 Různé 

 Interpelace 

 Usnesení  

 Závěr 
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KKOOMMPPOOSSTTÉÉRRYY  

Na obecním úřadě jsou stále k dispozici kompostéry. Pokud máte o kompostér 

zájem (bez ohledu na to, zda jste o něj žádali nebo zda už jste majitelem jiného 

kompostéru), kontaktujte prosím obecní úřad a dohodněte si jeho vyzvednutí. 

 

SSBBÍÍRRKKAA  OOBBLLEEČČEENNÍÍ  

Obec Trnávka ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov 

vyhlašuje sběr použitého ošacení. Sbírka se uskuteční ve středu 14.6.2017 v 

garáži u budovy zámku dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin a odpoledne od 13.00 

do 17.00 hodin. Věci prosím noste zabalené do igelitových pytlů či krabic , aby 

se transportem nepoškodily. 

 

Můžete přinést: 

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)  

 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 

 látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 

 vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 obuv – veškerou nepoškozenou 

 hračky – nepoškozené a kompletní 

 peří, péřové přikrývky a polštáře 

 menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční  

 knihy 

 

Věci, které nenoste: 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek 

 znečištěný a vlhký textil  
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PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  

V úterý 25.4.2017 se v ZŠ Petřvald uskutečnil jarní sběr starého papíru. V roce 

výročí 750 let od první písemné zmínky o obci Petřvald jsme se pokusili 

překonat rekord školy ze školního roku 2007-2008. Reakce občanů na výzvu o 

pomoc nás mile překvapila. Díky všem zúčastněným byl rekord školy překročen 

o 5.450 kg a činí v současné době 26.857 kg starého papíru. Děkujeme všem, 

kteří nám pomohli dosáhnout tohoto úspěchu.  

Žáci ZŠ Petřvald 

 

PPRREEVVEENNCCEE  DDOO  KKAAŽŽDDÉÉ  RROODDIINNYY  

Prevence není nikdy dost, proto si připomeňme některá 

fakta o domácím násilí, které představuje široce rozšířený 

a zároveň nejméně kontrolovaný druh násilí. 

Týrání osoby žijící ve společném obydlí, jinak řečeno 

„domácí násilí,“ je fyzické, psychické nebo sexuální násilí 

mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v 

jejich soukromí a mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita 

násilných incidentů se během doby zpravidla stupňuje. U oběti vede ke ztrátě 

schopnosti násilí zastavit včas a situaci efektivně řešit. Domácí násilí samo od 

sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby 

potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu. 

Od 1.1.2007 je policie oprávněna, zjistí-li, že se v daném případě jedná o domácí 

násilí, násilnou osobu ze společného obydlí vykázat. Vykázání je preventivním 

opatřením směřujícím k ochraně ohrožených osob.  

Je ukládáno bez ohledu na případnou trestněprávní kvalifikaci jednání násilné 

osoby. Od začátku roku bylo podle údajů Bílého kruhu bezpečí vykázáno kvůli 

domácímu násilí 253 lidí, z toho 44 opakovaně (17 %).  

Od roku 2007 se jednalo již o téměř 12 tisíc osob (celkem 11 830 k únoru 2017).  

V přepočtu na počet obyvatel bylo v roce 2016 nejvíce osob vykázáno  

v Plzeňském kraji a v Praze.  

Více informací naleznete na webových stránkách: www.socialpolicy.cz. 



                 Trnavský občasník červen 2017 

5 

 

 

DDĚĚTTII  AA  LLÉÉTTOO  

Prázdniny se blíží a s nimi spousta zaslouženého 

volného času pro děti. Aby děti tento svůj volný čas 

využily bezpečně a ve zdraví, záleží hlavně na rodičích. 

Měli by svým ratolestem určit pravidla, jak se mají 

chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v 

případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. 

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen 

na vyhrazeném tábořišti, které jsou platné jak pro děti, 

tak i pro dospělé: 

- oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti dospělé osoby,  

- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 

- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo 

extrémního sucha, 

- nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 

- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že 

je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, 

- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti 

ohně (nebezpečí vznícení šatstva), 

- do ohně nikdy neházet žádné výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, 

nádoby od sprejů apod.), 

- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), 

- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí 

jeho samovolné rozhoření. 

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých 

prázdninových toulkách přírodou často pohybují v blízkosti okrajů skal nebo 

různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě 

lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty 

orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může 

dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. 

Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně 

varovat. 
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Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních 

koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku, a přeceňování 

plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. 

Rodiče, nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. 

Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou 

pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na 

bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické 

spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům či experimentům! Připomeňte 

dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a že mají také 

překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice 

apod.) a ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní 

kohoutky.  

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy 

mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko 

předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na 

výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že 

letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. 

ZZAAČČAALLAA  MMOOTTOORRKKÁÁŘŘSSKKÁÁ  SSEEZZÓÓNNAA  

S postupnou změnou počasí a prodlužováním dne přibývá na našich silnicích 

stále více motocyklistů, kteří se vydávají po dlouhé pauze na pohodové 

projížďky, které se však mohou velmi rychle změnit v minimálně hodně 

nepříjemný zážitek. Na rozdíl od automobilistů, kteří jsou v případě nárazu 

chráněni deformační zónou, je motocyklista chráněn pouze ochrannou přilbou a 

několika milimetry oblečení, které má na sobě. Jezdec na motorce je tedy 

mnohem zranitelnější než řidič auta.  

Obecně jsou dopravní nehody zaviněny vlastní chybou motorkáře, stále častěji 

však motocyklisté doplácejí na chyby a nepozornost ostatních účastníků 

silničního provozu. 

Proto apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby byli 

ohleduplní a tolerantní! Jediná „schválnost“ či 

nepozornost může vést k tomu nejhoršímu - zbytečnému 

vyhasnutí mnohdy mladého lidského života… 
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Rady pro motorkáře: 

Přehnaná agresivita a ofenzivní jízda vám může ublížit, ohleduplnost a tolerance 

je klíčem k úspěchu. Jezdec na motorce je mnohem zranitelnější než řidič auta, 

proto předvídejte a problémům raději předcházejte. Na jízdu je potřeba se 

soustředit - nikdy nejezděte, pokud se na to necítíte.  

Před každou jízdou je potřeba zkontrolovat motorku (tlak v pneumatikách a 

jejich stav, správnou funkčnost brzd). Zabere to minutku a vy budete mít jistotu, 

že se na svoji motorku můžete spolehnout. Během prvních kilometrů je dobré 

své motorce a gumám dopřát, aby se ohřály na správnou provozní teplotu. Není 

třeba připomínat, že alkohol ani jiné návykové látky ovlivňující koncentraci k 

řízení nepatří! 

Základní bezpečnostní pravidla:  

- dodržujte stanovenou rychlost - ostatní účastníci silničního provozu 

většinou vaši rychlost neumí odhadnout, 

- pořiďte si správnou, kvalitní a kompletní základní výbavu (přilba, 

kombinéza, rukavice a moto boty), mnohdy vám může zachránit život, přes 

kombinézu je dobré navléci reflexní šle či vestu 

- základní podmínka je předvídat – svou bezpečnost máte především ve 

svých rukou, 

- nikdy nemáte 100 % přednost – vždy je zapotřebí počítat s tím, že vás může 

někdo na silnici ohrozit, byť máte podle předpisů přednost, 

- neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepolevujte v pozornosti, mějte 

neustále přehled o všech a o všem, 

- udržujte bezpečný odstup, 

- v žádném případě nevjíždějte rychle do zatáček, u kterých nevidíte konec a 

kde nemáte přehled, co se v nich děje, 

- nepředjíždějte u křižovatek a odboček, vyhněte se předjíždění prudce 

brzdících aut, protože nikdy nevíte, proč brzdí, co je před nimi, 

- nejezděte se strachem při krajnici, používejte zpětná zrcátka. 

A ještě jedna dobrá rada – nikdy není chyba si předjíždění rozmyslet a počkat na 

vhodnější dobu...  
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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 

 

Zázvorovo-jablečná limonáda 
 

Ingredience: 
3/4 šálku čerstvého zázvoru 

150 g krupicového cukru 

60 ml citronové šťávy 

500–600 ml sodovky, vychlazené 

125 ml jablečného moštu 

2 červená jablka 

citronová šťáva na zakapání jablek 

1 lžíce nasekaného zázvoru 

kostky ledu k podávání 

 

Postup: 
Zázvor omyjte a i se slupkou nakrájejte na tenké 

plátky. Vložte je do nepřilnavého kastrolu, přidejte 

cukr a 200 ml vody. Míchejte a vařte na mírném 

ohni asi 15 minut, abyste získali hustší sirup. Pak 

ho přeceďte, mělo by ho být asi půl šálku. Po 

zchladnutí na pokojovou teplotu vmíchejte 

citronovou šťávu a dolijte sodovkou. 

 

Jablka zbavte jádřinců a nakrájejte je na tenké 

plátky. Pokapejte je citronovou šťávou, aby 

nezhnědla. Zázvorový základ spojte s moštem, 

přidejte jablka a lžíci zázvoru. Podávejte s ledem. 

http://www.trnavka.cz/

