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INDIVIDUÁLNÍ ÚKLID OBCE A OKOLÍ
Milí spoluobčané,

letošní akce s názvem Jarní úklid Trnávky se bohužel
kvůli epidemiologické situaci jako jedna z mnoha
nekonala, ale lidí je venku víc než kdy jindy. Spousta
lidí se v posledních dnech stále častěji prochází
v přírodě. Máme tak pro vás všechny tip, jak můžete
být také trošku užiteční! Vezměte s sebou igelitku
nebo pytel a můžete při procházce sbírat nepořádek.
Spojíte tím příjemné s užitečným. Ochranné
pomůcky by měl mít každý povinně a dodržování
dvoumetrového odstupu zajistí dokonalé kobercové
pročištění, takže bude úklid brnkačka. V případě, že
by množství odpadu bylo nad vaše síly, můžete ho
nechat na kraji cesty a následně pak zavolat na OÚ
(tel. 721 860 150) nebo napsat do zpráv na FB stránky
obce Trnávka (popř. i foto), kde ho mají pracovníci obce vyzvednout.
Díky vašemu přičinění budou pak procházky přírodou hezčí nejen pro vás,
ale i pro ostatní.
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R O U ŠK Y
Informujeme občany Trnávky, že mají stále na Obecním úřadě k dispozici
ručně šité roušky, které jsou po vyvářce a vyžehlení na více použití. Pokud
o roušky máte zájem, přijďte si je vyzvednout.

ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Trnávka informuje občany, že v souladu s nařízením vlády ČR
bude omezení úředních hodin pro veřejnost platit pouze do 20. dubna 2020,
kdy se obnoví v plném rozsahu tak, aby veřejnost mohla využít služeb
k zajištění úředních záležitostí.
Nadále prosíme občany, aby dodržovali opatření vydaná Ministerstvem
zdravotnictví a minimalizovali osobní styk s pracovníky úřadu
(upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt). V případě
návštěvy OÚ aby dodržovali hygienická opatření a nosili roušky.
Mimořádná opatření vydaná na základě výskytu koronaviru v ČR a zprávy
k tomuto tématu naleznete na webových stránkách obce www.trnavka.cz
(informace/oznámení).

HŘBITOV
Obec Trnávka žádá nájemce hrobových míst, aby si zkontrolovali stav
náhrobků a pomníků na místním hřbitově. Vlivem silnějších větrů došlo ve
více případech k uvolnění pomníků. Kontrolou tak předejdete případnému
poničení majetku jiných nebo úrazu dalších osob.
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ZNÁMKY NA POPELNICE
Obecní úřad Trnávka žádá občany, kteří doposud neuhradili poplatek
za svoz odpadu na rok 2020, aby tak učinili (nejlépe bezhotovostně na účet
č. 25929801/0100). Dále informujeme, že vzhledem k vyhlášenému
nouzového stavu o minimálním vycházení občanů z domovů budou známky
na rok 2020 občanům vylepeny přímo na popelnice pracovníky obce. Tímto
prosíme občany, kteří budou mít poplatek uhrazen, aby v úterý 28. dubna
2020 po svozu odpadu nechali popelnice před domem.

TŘÍDĚNÍ ODPADU V DOBĚ KARANTÉNY
Žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě z důvodu
podezření na nákazu virem způsobujícím onemocnění
COVID-19, případně občany s pozitivním nálezem
na onemocnění COVID-19 v domácím léčení, aby své
odpady dočasně netřídili. Veškeré odpady z domácnosti
dávejte v zavázaných pytlích (2 pevné pytle do sebe)
do popelnice na komunální odpad. V ideálním případě
pytle z vnějšku vydezinfikujte. Snížíte tak riziko nákazy
pracovníků svozové firmy, kteří vám pravidelně svážejí
odpad, a také vašich spoluobčanů, kteří nosí odpady do barevných
kontejnerů na tříděný odpad. Zároveň upozorňujeme, že při svozu
komunálního odpadu bude vysypána vždy jen odpadová nádoba. Z
bezpečnostních důvodů nebude vyvezen žádný odpad navíc odložený vedle
popelnic. Toto opatření se týká i tříděných odpadů. Prosíme tedy, pokud
jsou kontejnery plné, neodkládejte vedle nich další odpad. Děkujeme za vaši
ohleduplnost.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro
vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/01 Sb. a obecně
závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a vyřazeného
elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena
v termínu na tomto stanovišti:
9. května 2020

od 9.00 do 11.00 hodin

AREÁL BÝVALÉHO JZD

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat nebezpečné odpady a vyřazená
elektrozařízení:
baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi
znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky
barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky,
teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, zbytky
postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia,
chladničky, mrazáky, sporáky, jiná elektrozařízení, pneumatiky atd.
Dále bude organizován sběr objemného odpadu.
Velkoobjemové kontejnery budou na výše uvedeném stanovišti přistaveny
dne:
9. května 2020

od cca 8.00 do 14.00 hodin

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad:
starý nábytek, matrace, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.
Nepatří zde pneumatiky, televizory, ledničky či jiná elektrozařízení, tyto
odpady odevzdejte prosím osobně v čase od 9.00 do 11.00 hod. pracovníkům
pojízdné sběrny!
VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI VÁS O PŘÍPADNÉ
ZMĚNĚ BUDEME INFORMOVAT!!!
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VODNÉ, STOČNÉ
Na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází s účinností od
1. května 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění
a čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy
na 10%.
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)

41,10 Kč/m3 (bez DPH)

45,21 Kč (vč. 10% DPH)

Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH)

40,16 Kč (vč. 10% DPH)

ZÁPIS ZŠ
Ředitelka ZŠ Trnávka oznamuje rodičům budoucích prvňáčků, že s ohledem
na současnou situaci bude letošní zápis do 1. ročníku pro školní rok
2020/2021 probíhat bez přítomnosti rodičů a jejich dětí, a to pouze formou
zaslání formulářů (Žádost o přijetí, Žádost o odklad a Zápisní lístek), které
jsou ke stažení na www.zs.trnavka.cz.
Vyplňte Žádost o přijetí a Zápisní lístek, zašlete prostřednictvím datové
schránky (h46mthv), e-mailu zstrnavka89@gmail.com nebo poštou
na adresu Základní škola Trnávka, Trnávka 89, 742 58.
Pokud požadujete odklad, vyplňte Žádost o odklad, přiložte vyjádření
školního poradenského zařízení (PPP, SPC) a potvrzení dětského lékaře
a zašlete na adresu školy. Pokud nemáte dosud potřebné dokumenty, zašlete
jen žádost, správní řízení bude přerušeno.
Vše můžete zasílat do 24. dubna 2020. O rozhodnutí vás bude informovat
vedení školy prostřednictvím e-mailu, který nezapomeňte uvést
do Zápisního lístku.
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ZÁPIS MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kateřinice
pro školní rok 2020/2021 proběhne pouze elektronicky.
Dokumenty k zápisu do MŠ je možno zasílat ve dnech
4. – 5. května 2020.
Nadstandardní aktivity:
projektové dny, divadla,
exkurze, výlety, planetárium,
plavecký a lyžařský kurz, škola v přírodě (dle zájmu).
Specializace:
spolupráce se speciálně pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko psychologickou poradnou (PPP),
jazyková prevence.
Pošlete e-mailem:
vyplněnou žádost o přijetí,
potvrzení o provedeném očkování (povinné),
pro děti, které dovrší k 31. srpnu 2020 5 let a stane se pro ně předškolní
rok vzdělávání povinný, již očkování povinné není.
Potřebné dokumenty k zápisu najdete na stránkách www.ms.katerinice.cz
(dokumenty MŠ).
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DOPORUČENÍ PRO SENIORY V DOBĚ KARANTÉNY
OMEZTE RIZIKA
➢ Zdržujte se doma.
➢ Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí (veřejná místa).
➢ Nenakupujte. Využije rodinných příslušníků či jiných možností (OÚ
zřídil tel. číslo 721 860 150, na kterém máte možnost zařídit si nákup
potravin, léků a hygienických potřeb. Tato služba platí pouze pro občany,
kteří nemají možnost si nákup sami zajistit. Volat můžete pouze
v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin.)
➢ Nepřijímejte návštěvy, zejména ty, které jsou zjevně nemocné.
➢ Udržujte si odstup při předávání nákupů či léků.
➢ Noste roušku při jakémkoliv kontaktu s jinou osobou.
➢ Dejte si pozor na podomní a internetové podvodníky.
DOPORUČUJEME
1. Nakupování
➢ V případě, že chcete nakupovat, doporučujeme vám nakupovat v době
vymezené pro seniory (od 8.00 do 10.00 hodin), menší obchody fungují
bez omezení.
➢ Omezte četnost nakupování na minimum.
➢ U vchodu použijte jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek
na ruce (např. mikrotenový sáček) - jsou poskytovány bezplatně
v prodejnách potravin.
➢ Je možné si objednat i nákup přes internet společně s donáškovou službou.
➢ Udělejte si přiměřené zásoby potravin a léků.
➢ Neplaťte hotovostí, v případě nutnosti plaťte v rukavicích.
➢ Budete-li nakupovat potřeby spojené s koronavirem (roušky, dezinfekce,
léky apod.), nákup raději prodiskutujte s někým z blízkých či na některé
telefonní lince, která slouží seniorům, abyste se nestali obětí podvodníků.
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2. Zdravotní péče
➢ Pokud neodkladně musíte jít k lékaři, zavolejte do ordinace a svou situaci
s lékařem nejdříve proberte po telefonu.
3. Zdravotní stav
➢ V případě teploty, bolesti kloubů a dalších příznaků nemoci (kašel,
dušnost, horečka, únava) kontaktujte svého obvodního lékaře nebo linku
ke koronaviru (kontakt najdete níže).
➢ V případě příznaků se poraďte, jak postupovat a rozhodně nechoďte
osobně k lékaři nebo do nemocnice.
➢ Dodržujte základní hygienická pravidla (časté mytí rukou, používání
jednorázových kapesníků, nikoli látkových).
➢ Používejte dezinfekci (k mytí rukou, vytírání podlah, praní prádla).
➢ Při kýchání a kašlání řádně užívejte kapesníky (nejlépe jednorázové).
Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží/rukávem, nikoliv rukou.
➢ Pravidelně vyvařujte roušku po dobu přibližně 10 minut.
➢ Máte-li velké obavy nebo jste ve stresu, využijte kontakt na linky pomoci.
➢ Pokud jste sami doma, postačí běžná hygiena, dezinfikovat nic nemusíte.
Hygienu je třeba dodržovat, když přijdete ze společných prostor,
v takovém případě si pořádně umyjte ruce.
4. Pomůže vám, když
➢ budete sdílet své starosti a pocity samoty. Zavolejte svým blízkým, rodině
či přátelům nebo na linku důvěry (kontakt najdete níže).
➢ budete udržovat kontakt s rodinou a okolím, ale nejlépe telefonicky nebo
přes internet.
➢ budete trénovat paměť, a to čtením knih, luštěním křížovek nebo se
budete inspirovat nejrůznějšími videy na webových stránkách pro
seniory.
➢ budete pamatovat na pravidelný spánek, který pomáhá jak psychice, tak
i fyzickému stavu.
➢ budete si udržovat fyzickou kondici v rámci svých zdravotních a
domácích možností (např. cvičení).
8
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➢ budete dodržovat pravidelný režim, své rituály, věnovat se svým zájmům
jako doposud (například čtení časopisu, péči o květiny, malování, zpěvu,
pečení a dalším běžným činnostem).
➢ budete číst noviny a časopisy. Nemusíte se obávat, lékaři potvrzují, že je
opravdu velmi malá pravděpodobnost, že by se Covid-19 přenášel na
novinách.
KONTAKTY
Co dělat, když vám něco nebude jasné?
➢ Dotazy ke koronaviru volejte: 1212 (bezplatná linka první
psychické pomoci určena všem občanům, provoz linky
zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové).
➢ V případě onemocnění volejte: 112 (v případě vážných zdravotních
problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112).
➢ Bezplatná Linka seniorů: 800 200 007 (v provozu od 8.00 do 20.00 hodin,
informace a zprostředkování kontaktů na organizace, které mohou
pomoci v místě, propojit vás s dobrovolníky, kde můžete sdílet své obavy
a hovořit o tom, co vás trápí).
➢ Linka dobrovolnické pomoci pro seniory v Moravskoslezském kraji, kteří
nemají přístup k internetu: 595 622 595 (v provozu od 8.00 do 18.00
hodin, vyhledání pomoci dobrovolníků v našem kraji).

NIKDO NESMÍ ZŮSTAT BEZ POMOCI! DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
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SOUTĚŽ
Jaro je v plném proudu. Právě teď je doba, kdy vrcholí námluvy jedné
z našich nejohroženějších skupin živočichů – obojživelníků. Pojďme nějaké
najít! Stačí, když budeme v našem okolí hledat vodu. V krajině je jí málo a
v kombinaci se suchem, které přichází, je každý mokřad, ve kterém voda
vydrží aspoň do začátku léta, nesmírně důležitý. A může to být i malá louže,
která umožní našim obojživelníkům úspěšně se rozmnožit a přežít.
Český svaz ochránců přírody zřídil mapu takových mokřadů. Je na stránce
nasemokrady.cz (bez www). Každý se do ní může podívat na mokřady
ve svém okolí. Může doplnit další či u stávajících upřesnit jejich stav nebo
co živého v mokřadu pozoroval. Na mapě bohužel přibývají i černé tečky
u mokřadů, které byly definitivně zničeny. I přesto však platí, že mokřady,
o kterých víme, mají větší šanci na ochranu než mokřady, o kterých se neví.
Mokřadem se rozumí pramínek, studánka, mokřina na louce, v lese i na poli,
tůňka, jezírko či slepé rameno říčky. Dospělé obojživelníky, jejich vajíčka či
pulce naleznete v mokřadech právě teď. Jejich druh nemusíte určit přesně.
Ono je to někdy dost těžké. Mohou vám k tomu pomoci například stránky:

http://www.obojzivelnici.wbs.cz/Urcovani.html.
A když už se vám povede obojživelníka najít, podělte se o svůj nález
a zúčastněte se naší soutěže!
Na e-mail souteze@csop.cz pošlete fotku či fotky, video, napsanou reportáž,
nahrávku hlasu nebo obrázek, to vše s přesným určením místa (nejlépe GPS
souřadnicemi). Přidejte i fotku s odpadky, které cestou nasbíráte. Vaše
úlovky posílejte do 26. dubna 2020 spolu s kontaktem na vás. Nejlepší čeká
odměna od Českého svazu ochránců přírody!
Nezapomeňte, že do konce dubna probíhá soutěž Na procházku s pytlem
(http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=9581)
a na zahradách lze pozorovat ptáky v akci Koukej, kde co lítá!
(http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=8
647) a nejen pro děti rozhodně doporučujeme i Zlatý list
v karanténě (https://cs-cz.facebook.com/ZlatyList).
Věříme, že vám soutěž zpestří karanténní období.
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MARKÉTINA DOPRAVNÍ VÝCHOVA ONLINE
Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s BESIPem, Asociací Záchranný
kruh a portálem Bezpečné cesty přichází s webovou aplikací, díky níž si žáci
základních škol mohou z pohodlí domova procvičovat znalosti z dopravní
výchovy. Na výběr mají z osmi okruhů, které dohromady zahrnují více než
900 testových otázek.
Aplikace vznikla v rámci populárního projektu Markétina dopravní
výchova, který nyní reaguje na současnou situaci. Kvůli pandemii
koronaviru jsou zavřené nejen školy, ale i dětská dopravní hřiště. V aplikaci,
která je rozdělena do 8 kategorií (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, cyklista,
chodec, spolucestující, dopravní značky, křižovatky, první pomoc) si mohou
vybrat žáci prvního i druhého stupně. Smyslem této novinky je děti doma
zabavit a vzdělávat zároveň.
Funguje to velice jednoduše. Dítě si vybere z jakékoli kategorie test. Při jeho
spuštění se mu vygeneruje deset náhodných otázek, na které postupně
odpovídá výběrem ze tří nabízených možností. Okamžitě se mu zobrazí,
jestli zvolil správné nebo chybné řešení. Všechny správné odpovědi jsou
navíc zdůvodněny.
Na webu www.dopravnivychova.cz jsou rovněž volně ke stažení pracovní
listy pro děti mateřských a základních škol, které názorně ukazují, že se
dopravní výchova dá propojit s běžnými předměty. Řekli byste někdy, že se
výuka angličtiny dá spojit s dopravní výchovou? Na webu zjistíte jak! Ti,
kteří rádi sledují videa, by si neměli nechat ujít tři animované spoty
věnované bezpečnému přecházení, reflexním prvkům a správnému poutání
v autě. Nejmenší děti určitě zabaví omalovánky, ve kterých je spousta
naučných říkadel, básniček a obrázků k vykreslení.
Současná situace sice děti v dopravě chrání, neboť jsou v domácím prostředí
a pod stálým dohledem starších dospělých osob či sourozenců, nicméně je
potřeba si uvědomit, že až veškerá opatření kolem COVID-19 ustanou, děti
se vrátí do škol a na cesty a pokud nebudou ostražité a dobře připravené na
pohyb v silničním provozu, mohou se stát účastníkem dopravní nehody či si
způsobit úraz, který je na další dobu opět izoluje od společenského dění.
Odkaz na aplikaci: https://testy.dopravnivychova.cz/.
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Trnavský občasník

www.trnavka.cz

KONTAKTY
Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049
Pondělí
Středa

8.00-12.00
8.00-12.00

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062

13.00-17.00
13.00-17.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Knihovna Trnávka
Pondělí
Čtvrtek

16.00-18.00

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-10.30
13.00-16.30
8.00-10.30

Pátek

13.00-16.00

8.00-11.00

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802
Pondělí

13.00-16.30

7.00-13.00
13.30-15.00
7.00-13.00
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082

Příbor
Trnávka
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00-13.00
7.00-13.00
6.30 - 7.45
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

Příbor
Příbor
Kateřinice
Příbor
Příbor
Příbor

MUDr. Izraelová Elena
Dětská lékařka – Stará Ves n.
Ondřejnicí
Telefon: 558 669 246

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152
Pondělí

7.00-10.30

13.00-15.00

Pondělí

Úterý

7.00-10.30

13.00-17.00

Úterý

Středa

7.00-12.00

Čtvrtek

7.00-10.30

Pátek

6.30-12.00

Středa
13.00-15.00

Čtvrtek
Pátek

10.00-12.00
nemocní
7.00-9.00
nemocní
12.00-14.00
nemocní
7.00-9.00
nemocní
10.00-12.00
nemocní

12.00-15.00
pro zvané

14.00-17.00
pro zvané

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA.
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277.
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