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KNIHOVNA

Knihovna Trnávka vyzývá čtenáře, kteří mají
dlouhodobě zapůjčené knihy z místní knihovny,
aby je v co nejkratším termínu vrátili.
Výpůjční doba pro půjčování knih je 4 týdny.
Více informací naleznete v knihovním řádu.
Knihovna je otevřena v pondělí od 16.00 do
18.00 hodin. Nově od září každý čtvrtek od 8.00
do 11.00 hodin.
Rádi přivítáme nové čtenáře.

NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sbor dobrovolných hasičů Trnávka zve všechny
spoluobčany na noční soutěž v požárním útoku, která
proběhne v pátek 18. září od 20:30 hod. v prostorách
hasičárny a na hřišti TJ Sokol Trnávka. K občerstvení
budou např. tradiční hasičská játra nebo klobásy z grilu
a něco na zapití. Soutěž se bude konat za každého
počasí. Na Vaši účast se těší hasiči.
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KOMPOSTÉRY
Obecní úřad Trnávka informuje, že v sobotu 12. 9. od 8 do 11 hodin se
budou u požární zbrojnice v Trnávce vydávat přihlášeným zájemcům
(vlastníkům rodinných domů) kompostéry na biologický odpad. Kompostéry
se budou vydávat v rozloženém stavu, o váze cca 30 kg. Kompostéry budou
vydány po uzavření Smlouvy o výpůjčce kompostéru. Nutno vzít s sebou
občanský průkaz.

ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V naší obci opět proběhne sběr velkoobjemového odpadu formou přistavení
kontejnerů. Kontejnery budou přistaveny v termínu
3. 10. 2015 na těchto stanovištích:
1. U Hasičského domu (Jednota)
2. U Staré požární zbrojnice
3. U vodárny (RD č. p. 23)
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad:
 starý nábytek, ohřívače, bojlery, krytiny, koberce
 umývadla a WC mísy
 kočárky a další velkoobjemový odpad
Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky a jiný nebezpečný odpad!!!
Dne 3. 10. 2015 proběhne sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné
sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena.
9.00 – 9.30 u Hasičského domu
9.45 – 10.15 u Staré požární zbrojnice
10.30 – 11.00 u vodárny (RD č. p. 23)
Ve sběrně nebezpečných odpadů můžete bezplatně odevzdat:






baterie a akumulátory všeho druhu
odpady obsahující ropné látky nebo jimi znečištěné (oleje, filtry)
chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie)
zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob
prošlé léky a zdravotnický materiál
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 televizory, elektrotechnický odpad
 chladničky, pneumatiky, mrazáky.
TŘÍDĚNÍ ODPADU
Tříděním odpadů pomáháme šetřit primární zdroje surovin, energie a životní
prostředí. Pokud odpady správně třídíme už při jejich vzniku, umožňujeme
tím jejich další využití a recyklaci.
Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete
přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny
nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. Všeobecně platí, že
dobře vytříděný odpad je takový
 SKLO
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv
sklo,
například
láhve
od vína,
alkoholických
i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád
či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze
dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit!
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu.
 PLASTY
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Patří zde i drobný
kovový odpad (např.: plechovky, konzervy,
zavařovací víčka, hřebíky, šrouby, atd.).
Pěnový
kusech.

polystyren

sem

vhazujeme
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NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky
 PAPÍR
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem
můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice.
POPELNICE NAVÍC
Jestliže bude kapacita vašich popelnic v období topné sezóny od 1. 10. 2015
do 31. 3. 2016 nedostačující, můžete si za navýšení kapacity připlatit:
1 standardní popelnice navíc (110 litrů) = 700 Kč za topnou sezónu
Tato částka je stanovená svozovou firmou. Zájemci sepíšou Smlouvu o
poskytování služeb s firmou A. S. A., spol. s r. o. na OÚ v Trnávce v úředních
hodinách od 16. 9. 2015 do 30. 9. 2015.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
4. zasedání zastupitelstva obce Trnávka se koná ve čtvrtek 10. září 2015 v
zasedací místnosti v budově zámku. Začátek zasedání je v 19.00 hodin.
Program zasedání:
 Zahájení
 Zpráva o činnosti rady obce
 Mezitímní uzávěrka obce k 30. 6. 2015
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Čerpání rozpočtu obce k 31. 7. 2015
Rozpočtové opatření č. 2/2015
Digitální povodňový plán obce Trnávka
OZV č. 1/2015
Různé
Interpelace
Usnesení
Závěr

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2015/2016 byl zahájen v úterý 1. 9. 2015 na
školní zahradě, protože nám počasí přálo a nové žáky jsme
tak mohli přivítat pod širým nebem. Počet žáků se
nezměnil, v tabulce uvádím podrobný přehled, ze kterého
vyplývá, že ve škole máme více chlapců, a že trnavskou
školu navštěvuje více dětí kateřinských než
místních.
Pro zajímavost uvádíme konkrétní počty žáků ve třídách.
Ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem

počet
žáků
15
17
15
9
56

chlapci

dívky

Trnávka

Kateřinice

14
7
7
5
33

1
10
8
4
23

6
8
9
2
25

9
9
6
7
31

Škola je nadále trojtřídní, I. třídu navštěvují žáci 1. ročníku, ve II. třídě
pracují společně žáci 3. a 4. ročníku a ve III. třídě pak samostatně žáci 2.
ročníku.
Školní družina je rovněž naplněna stoprocentně, navštěvuje ji 30 žáků.
Kolektiv zaměstnanců je ve složení - 4 pedagogové a 2 správní
zaměstnanci.
Už od příštího týdne začínáme jezdit na bazén do nedalekého Brušperku,
což nám ušetří čas a rodičům finanční prostředky.
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Škola v květnu letošního roku získala prostředky z EU, které budou
investovány do zlepšení podmínek pro vzdělávání, konkrétně na nákup
knižního fondu a jazykové vzdělávání.
Zároveň je tento školní rok rokem, kdy uplyne 140 let od otevření školy.
Tomuto výročí se určitě budeme více věnovat a podřídíme mu i školní
akce pro rodiče a veřejnost.
TOPENÍ A KOMÍNY
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?
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv. 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.

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
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ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím 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. Kontrolu spalinové
cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící 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 provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 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). Hasební práce
však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení
zdraví nebo života zasahující osoby.
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.
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UZAVŘENÍ POŠTY TRNÁVKA
Česká pošta informuje občany, že pošta Trnávka bude
uzavřena dne 23. 9. 2015 z důvodu školení. Po dobu uzavření
pošty budou nedoručené doporučené zásilky a balíky ukládány
na poště Příbor, Jičínská 240.
Hodiny pro veřejnost pošty Příbor:
Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.
Sobota 8.00 – 10.00 hod.
Odnosné důchody budou pro občany obce, pokud nezvolí jinou
formu, doručeny současně s penězi na bytové adresy.
Doručovatelé budou během celé pochůzky zprostředkovávat
příjem všech druhů zásilek včetně balíků a poštovních poukázek.
Doručovatelé zprostředkují prodej známek, novin a časopisů, případně
dalšího doplňkového sortimentu.
ROZHLAS

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). Služba bude účtovaná podle vašeho
běžného tarifu.

PODĚKOVÁNÍ OD DIAKONIE BROUMOV
Diakonie Broumov děkuje spoluobčanům za humanitární pomoc a za
dosavadní celkovou podporu. Již 22 let spolupracuje s veřejností při sběru
použitého ošacení. Hlavním posláním je obecně prospěšná činnost, která
směřuje k podpoře sociální soudržnosti. Diakonie Broumov poskytuje
materiální pomoc jednotlivcům i celým rodinám, dále organizacím,
domovům důchodců a nápravným zařízením, útulkům pro zvířata a jejich
pomoc také směřuje i do zahraničí. Podpořili mimo jiné
i benefiční koncert Charity Ostrava.
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CVIČENÍ JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
V Obecním domě v Kateřinicích bude od září 2015 do června 2016
probíhat cvičení podle systému Jóga v denním životě. Cvičení
bude každý pátek od 17:15 do 18:45. První cvičení se bude konat
4. 9. 2015. Vezměte si pohodlné oblečení a karimatky.

RECEPT MĚSÍCE
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.

Kuřecí medailonky v těstíčku z nivy

Postup:
Z nastrouhané nivy, mouky, vejce a mléka
připravíme těstíčko, které dochutíme česnekem a
pepřem. Z kuřecího masa nakrájíme malé
medailonky, které lehce naklepeme a v těstíčku
je necháme 2–3 hodiny proležet. Obalené
medailonky smažíme z každé strany několik
minut. Podáváme s bramborovou kaší a salátem.
Anonym

Recepty posílejte na e-mail:
ou@trnavka.cz nebo je můžete
donést osobně na obecní úřad
v Trnávce.
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KONTAKTY

Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062

Pondělí

8.00-12.00

13.00-17.00

Pondělí

Středa

8.00-12.00

13.00-17.00

Úterý

13.00-16.30
8.00-10.30

Středa
Čtvrtek

Knihovna Trnávka
Pondělí

16.00-18.00

Čtvrtek

8.00-11.00

13.00-16.30
8.00-10.30

Pátek

13.00-16.00

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082

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

7.00-8.30

Kateřinice

Středa
Čtvrtek

13.00-18.00

Příbor

13.00-18.00

Příbor

7.00-13.00

Příbor

Čtvrtek

7.00-13.00

Příbor

Pátek

7.00-12.00

Příbor

Pátek

7.00-12.00

Příbor

Pondělí

Středa

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152

Dětská lékařka - Petřvald
MUDr. Olga Váhalová
Telefon: 556 300 370

Pondělí
Úterý

7.00-10.00

13.00-15.00

Pondělí

7.00-10.00

13.00-17.00

Úterý

Středa
Čtvrtek

7.00-12.00

7.30-9.30

13.00-15.00

Středa
Čtvrtek

Pátek

7.30-12.00

Pátek

11.00-13.30

7.00-10.00

11.00-14.00
12.30-16.00
7.30-10.00

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