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MÍSTNÍ POPLATKY

Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2020 činí 420 Kč za osobu.
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).
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Obecní úřad Trnávka oznamuje občanům, že ve čtvrtek 24. září 2020 od
18.00 hodin proběhne 8. zasedání Zastupitelstva obce v zasedací místnosti
v budově zámku v Trnávce. Na programu bude:
➢ zahájení
➢ zpráva o činnosti rady obce
➢ majetkové záležitosti
➢ různé
➢ interpelace
➢ usnesení
➢ závěr
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
Volby do krajský zastupitelstev České republiky 2020 jsou
plánovány na 2. a 3. října 2020. Budou voleni krajští
zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní město Praha, kde
má pravomoci obdobné krajskému zastupitelství
zastupitelstvo hlavního města Prahy. Bude se jednat
o šesté volby do zastupitelstev krajů v České republice.
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se
uskuteční ve dvou dnech. V pátek 2. října od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování proběhne ve volebním
okrsku č. 1 ve volební místnosti v budově zámku. Každému z voličů bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnosti platným občanským
průkazem. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb. V den voleb má volič možnost obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme voliče,
aby měli při vstupu do volební místnosti zakrytá ústa a nos rouškou, použili
dezinfekci na ruce, která bude u vstupu k dispozici, a dále dodržovali 2 m
rozestupy. Uvítáme i vlastní psací potřeby v případě hlasování přímo na
místě.
Starší a nemocní občané, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti ze
zdravotních důvodů, mají možnost požádat obecní úřad o přenosnou
volební urnu. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 721 860 150.
Vzhledem k pandemii covidu-19 vláda schválila zákon, který umožňuje
volit lidem v karanténě. Máte nařízenou individuální karanténu nebo
izolaci z důvodu covid-19? Jestliže ano, pak:
a) Volíte z auta na stanovišti (drive-in) v okrese, kde máte trvalý pobyt.
Volíte ve středu 30. září 2020 v čase od 7.00 do 15.00 hodin. Totožnost
prokazujte pouze občanským průkazem. Na voličský průkaz volit nelze.
Adresu stanoviště naleznete na webových stránkách svého kraje.
b) Volba do zvláštní přenosné volební schránky. Musíte se nahlásit svému
krajskému úřadu na speciální telefonní lince. Telefonní číslo a termín, do
kdy se nahlásit, najdete na webových stránkách kraje. Volíte ve dnech 2.
a 3. října 2020.
2

Trnavský občasník

www.trnavka.cz

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:
14. listopadu 2020

od 9.00 do 11.00 hodin

AREÁL BÝVALÉHO JZD

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat nebezpečné odpady a vyřazené
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, průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům,
nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky,
sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.
Dále bude organizován sběr objemového odpadu.
Velkoobjemové kontejnery budou na výše uvedeném stanovišti přistaveny
dne:
14. listopadu 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 jiné elektrozařízení, tyto
odpady odevzdejte prosím osobně v čase od 9.00 do 11.00 hodin
pracovníkům pojízdné sběrny!!!!!!
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UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ
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.

ČEZ Distribuce, a.s

Děkujeme za spolupráci.
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PORADCE PRO PEČUJÍCÍ
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MOBILNÍ HOSPICE
Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné DOMA.
80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se to opravdu splní. Jedním
z mnoha důvodů je, že se k nim včas nedostanou informace o mobilních
hospicích. A právě to má za cíl kampaň „DOMA“ změnit.
Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců z celé ČR. Společně chtějí
šířit myšlenku umírání doma. Chtějí, aby lidé věděli, že tato možnost
existuje, a že existují organizace, které jim v této situaci pomohou. Snaží se
jen nabídnout alternativu k nemocnicím a podobným zařízením. Mobilní
hospice pečují o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi
nemoci v jejich domovech tak, aby mohli svůj život dožít důstojně a doma
mezi svými blízkými.
V týdnu od 5. do 11. října 2020 budou probíhat po celé ČR akce zapojených
hospiců, které najdete na stránkách www.umiratdoma.cz. Největší akcí je
PAPUČOVÝ DEN. Letos připadne na středu 7. října 2020 a proběhne po
celé České republice. Je to den, kdy se můžete do kampaně zapojit vy
všichni. Stačí si vzít s sebou, kamkoliv půjdete, papuče, vyfotit se v nich a
sdílet s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu. Dáte tak světu
najevo, že v tom jedete s námi. Na papučový den vás zve také Olga
Sommerová, Pavel Liška, Markéta Stehlíková a další. Jejich medailonky
najdete na Facebooku v události „Doma. Týden pro mobilní hospice 2020“.
O Papučovém dni se můžete dočíst na www.papucovyden.cz.
Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, zjistíte ve spotu na
stránkách Papučového dne. A proč zrovna papuče? Protože nám
připomínají domov, a tak si tento den díky papučím bereme kousek svého
„DOMA“ s sebou.

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).
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KONTAKTY
Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049
Pondělí
Středa

8.00-12.00
8.00-12.00

Pošta Trnávka
Telefon: 954 274 261

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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