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JARNÍ VÝSTAVU s názvem
 Jezdecký klub
„PŘIJELA POUŤ“,
 Zápis do 1. třídy
 Zápis dětí do MŠ
která se koná v zámku v Trnávce od
 Velikonoce v kostele
13.00 do 18.00 hodin. Tradiční
 Řídím bez opice
občerstvení je zajištěno. Na vaši účast
 Zpráva o činnosti
se těší zahrádkáři.
klubu důchodců
 Územní plán
Součástí bude i soutěž
Trnávky
„TRNAVSKÝ KOŠT“
 TJ Sokol Trnávka
o nejlepší pálenku v obci v kategorii
 Pálení klestí
SLIVOVICE, HRUŠKOVICE, JABKOVICE.
 Cyklistická sezóna
Každý zájemce o účast dodá ze svých zásob vzorek své
 Recept měsíce
pálenky v láhvi o obsahu 0,2 l označené druhem,
procenty a jménem na Obecní úřad v Trnávce v termínu do 7.4.2017. Vítěz
bude odměněn a postupuje do regionálního kola Regionu Poodří.
Poznat kvalitní pálenku není snadné. Důležitý je vzhled, barva,
vůně a další věci. Když se napijete dobré slivovice, tak se
nesmíte otřepat a nesmíte mít strach z další skleničky. Dozvuk
je také důležitý. Dobrá pálenka nesmí pálit, ale musí hřát až do
žaludku. Slivovice se musí pít při pokojové teplotě, kdy nejlépe
vyniknou všechny její prvky.
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J AR N Í ÚK LI D T R N ÁV K Y
V rámci Dne Země Obec Trnávka pořádá akci pod názvem
„JARNÍ ÚKLID TRNÁVKY“,
kdy se dobrovolníci sejdou v sobotu 1.4.2017 ve 14.00 hodin u zámku v Trnávce
a budeme společně uklízet okolí Trnávky od odpadků.
Cílem je společně uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Akci
pořádá kulturní komise a komise životního prostředí. Připraveny jsou odměny
pro děti a pro všechny zúčastněné malé občerstvení.
Více rukou více uklidí!
S B Ě R S T AR É HO PAP Í R U V E Š K O LE
Žáci ZŠ Petřvald se obrací na občany obce s prosbou. Pomozte
nám v roce výročí 750 let od první písemné zmínky o obci
Petřvald překonat rekord školy ze školního roku 2007-2008,
který činí 21,407 tun starého papíru. K překonání rekordu ve
školním roce 2016-2017 potřebujeme v jarním sběru nasbírat více
než 11,429 tun. Sběr se uskuteční v úterý 25.4.2017 v době od
13.30 do 16.30 hodin v ZŠ Petřvald. Za jakékoliv poskytnuté
množství starého papíru vám srdečně děkujeme.
Žáci ZŠ Petřvald
J E Z D E C K Ý K LUB
Jezdecký klub Spolek JK Cairo se sídlem v Trnávce nabízí pro děti mimo
členství v jezdeckém klubu a letních táborů nově vzniklý kroužek MALÝ
FARMÁŘ pro děti již od 3 let. Více informací hledejte na našich internetových
stránkách www.jezdeckyklubcairo.cz.
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Z ÁPI S D O 1 . T Ř Í D Y
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2017/2018 se uskuteční v úterý 4.4.2017 v
době od 14.00 do 17.00 hodin v budově školy.
Zápis se týká dětí, které k 31.8.2017 dovrší šesti let věku a také dětí, kterým byl
v roce 2016 povolen odklad povinné školní docházky.
V případě onemocnění či jiné překážky, která zabrání dostavit se k zápisu v
daném termínu, je možná individuální domluva.
Zákonní zástupci, jejichž děti navštěvují MŠ Kateřinice, mají k dispozici
pořadník z důvodu rychlejšího vyřízení. Ostatní se mohou dostavit kdykoliv v
určené době.
Formuláře k vyplnění si můžete stáhnout na webových stránkách školy
www.zstrnavka.cz ve složce Dokumenty.




žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
zápisní lístek
žádost o odklad

Pokud jsou zákonní zástupci dítěte přesvědčeni o nutnosti odkladu školní
docházky, dostaví se k zápisu rovněž a zde si vyplní formulář se žádostí o odklad.
O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy podle §37 odst. 1.
školského zákona. K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit
doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. V případě,
že obě tato doporučení nemá k dispozici, správní řízení bude přerušeno do doby,
než obě doporučení získá, a to nejpozději do 31.5.2017. Na pozdější žádosti
nebude brán zřetel.
Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy
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Z ÁPI S D Ě T Í D O M AT E Ř S K É Š K O LY A D E N O T E V Ř E N Ý C H D V E Ř Í
Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kateřinice je stanoven na
4.5.2017 od 12.30 do 16.00 hodin. Současně proběhne i Den otevřených dveří.
Nadstandardní aktivity:
o škola v přírodě
o plavecký a lyžařský kurz
o projektové dny, divadla
o exkurze, výlety, planetárium
o spoustu zábavných akcí ve spolupráci se sdružením rodičů
Specializace: spolupráce s SPC či PPP Nový Jičín
Vezměte s sebou:
o vyplněnou přihlášku
o potvrzení o provedeném očkování (od 1.1.2017 je povinné) popř. můžete
využít dokument na našich webových stránkách
o děti, které přijdou k zápisu a nejpozději dne 31.8.2017 budou mít 5 let
(tudíž se pro ně stane poslední předškolní rok vzdělávání povinný), tak již
očkování pro ně povinné není
o rodný list dítěte
(naleznete na webových stránkách www.ms.katerinice.cz)
Těšíme se na vás a vaše ratolesti 
Zaměstnanci Mateřské školy Kateřinice
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V E LI K O N O C E V K O S T E LE
Římskokatolická farnost Trnávka zve všechny občany na společné
SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2017
ZELENÝ ČTVRTEK – 13.4
17.00 hod. Trnávka
18.30 hod. Petřvald

VELKÝ PÁTEK – 14.4.
16.00 hod. Mošnov
17.30 hod. Petřvald

BÍLÁ SOBOTA – 15.4.
16.00 hod. Trnávka
18.00 hod. Mošnov
19.30 hod. Petřvald

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 16.4.
7.30 hod. Mošnov
8.45 hod. Trnávka
10.00 hod. Petřvald

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 17.4.
7.30 hod. Mošnov
8.45 hod. Trnávka
10.00 hod. Petřvald

Ř Í D Í M B E Z O PI C E
V neděli 9.4.2017 moravskoslezští policisté zrealizují třetí ročník preventivní
akce „Řídím bez opice“ v době od 8.00 hod. do 18.00 hod. v Centru bezpečné
jízdy Ostrava, ul. Palackého 1114. Cílem projektu je snížení protiprávních
jednání pod vlivem alkoholu či drog v souvislosti s řízením motorových vozidel.
Cílovou skupinou jsou žáci autoškol, začínající řidiči a široká veřejnost. Aktivita
je pro účastníky zdarma.
Co je potřeba udělat pro účast? Mít zájem účastnit se této akce. Domluvit si účast
se svým lektorem autoškoly. Zaregistrovat se na webových stránkách:
www.centrum.libros.cz/rezervace-opice.php.
Včas
dojet
vlastním
(autoškolským) vozidlem do areálu. Preventivní aktivity se můžete zúčastnit i
bez rezervace s tím, že přednost samozřejmě budou mít účastníci, kteří si své
místo včas rezervovali a včas se dostaví na rezervovanou hodinu.
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Z PR ÁV A O Č I N N O S T I K LUB U D ŮC HO D C Ů Z A R O K 2 0 1 6
Klub důchodců Trnávka se v roce 2016 pravidelně scházel 1x měsíčně, většinou
v restauraci v Trnávce. Předsedou klubu byl pan Vajbar Břetislav, pokladní byla
paní Polášková Dáša a kulturní referentkou byla paní Hlavatá Dagmar.
První schůzka proběhla v měsíci lednu, kdy hostem byla paní Zlatuše Polochová
z Brušperku, která je známá z televizního pořadu "Ženy na cestách". Seznámila
nás se svými zážitky z cest, doplněnými mnoha diapozitivy, a ochotně
odpovídala na naše dotazy.
Měsíc únor - hlavním tématem schůzky byl výběr jarního zájezdu - zvítězily
Velké Karlovice. Navštívily nás "Holki Sokolki" z Petřvaldu, které nám zatančily
"Besedu".
Březen - přátelské posezení k MDŽ s občerstvením.
Duben - tradiční setkání s vedením obce, panem starostou a členy kulturní
komise, kteří pro nás připravili promítání filmu z obecního plesu a také bohaté
občerstvení.
Květen - Den matek - u příležitosti tohoto svátku nás navštívily děti z MŠ
Kateřinice se svými učitelkami a programem k tomuto svátku.
Červen - zájezd do Velkých Karlovic / exkurze ve sklárnách v Karolínce,
prohlídka muzea skla, Velké Karlovice = muzeum, dřevěný kostel, prohlídka
vesnice, zhlédnutí při práci pana Donutila = seriál Doktor Martin, Soláň. / Závěr
patřil společné večeři v Trnávce.
Září - zájezd do Olomouce - exkurze v Arcibiskupském paláci, tvarůžková
cukrárna, sv. Kopeček - prohlídka baziliky a ZOO.
Říjen - v tomto měsíci jsme se sešli u příležitosti "Dne seniorů". Schůzka
proběhla za účasti pana starosty a se společnou večeří.
Listopad - pravidelná schůzka.
Prosinec - poslední setkání v roce bylo spojené s nadcházejícími svátky, kdy jsme
si poslechli čtení o lidových vánočních zvycích, zazpívali si společně koledy,
proběhla vánoční tombola a společná večeře. S přáním hezkého prožití Vánoc a
v roce 2O17 zase nashledanou jsme se rozloučili.
Na závěr patří poděkování OÚ Trnávka, panu starostovi, členům kulturní
komise, MŠ Kateřinice a všem, kteří byli ochotni s námi spolupracovat.
zapsala Hlavatá Dagmar
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ÚZ E M N Í PLÁN T R N ÁV K Y
Informace o novém Územním plánu Trnávky:
Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o tom, že projednávání nového
Územního plánu Trnávky se chýlí ke svému závěru.
Úvodem bych chtěl připomenout, že v listopadu a prosinci 2016 proběhlo
projednání „návrhu Územního plánu Trnávky“. Někteří občané využili svého
práva a uplatnili námitky k tomuto dokumentu. V případech, kdy tomu nic
nebránilo, bylo námitkám vyhověno. Jednalo se např. o přidání nové
zastavitelné plochy pro výstavbu jednoho rodinného domu poblíž křižovatky
Dvorek, dále plochy pro zahradu poblíž areálu NEOPLASTu, zrušení plochy pro
případné zvětšení areálu NEOPLASTu, zvětšení zastavitelné plochy, která leží
na protějším břehu Trnávky (naproti NEOPLASTu), zrušení podmínky na
uzavření dohody o parcelaci u plochy poblíž křižovatky a zastávky ve směru na
Petřvald, doplnění podmínky pro zástavbu podél komunikace Trnávka –
Kateřinice tak, aby budoucí výstavba rodinných domů probíhala pouze v jedné
řadě, úpravu podmínky pro minimální velikost pozemku pro výstavbu
rodinného domu, která je nově stanovena na 1.000 m2. Na základě výše
uvedeného byl „návrh Územního plánu Trnávky“ upraven.
„Upravený návrh ÚP Trnávky“ je v současnosti vystaven na zdejším obecním
úřadě, dále na Městském úřadě v Kopřivnici a na webových stránkách Trnávky a
Kopřivnice. Zákon umožňuje každému uplatnit připomínku či námitku také k
tomuto upravenému návrhu, ovšem pouze k měněným částem. Současně
připomínáme, že ve středu 26.4.2017 v 16.00 hodin proběhne v zasedací
místnosti obecního úřadu veřejné projednání upraveného návrhu a do 3.5.2017
lze uplatňovat připomínky či námitky k němu.
Následně budou případné připomínky a námitky vypořádány a návrh na
rozhodnutí o nich bude zaslán dotčeným orgánům k jejich vyjádření. Pokud
nebude nutno na základě námitek či stanovisek dotčených orgánů provádět další
úpravy, bude možno nový Územní plán Trnávky vydat na červnovém zasedání
Zastupitelstva obce Trnávka.
Starosta obce
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T J S O K O L T R N ÁV K A
Moravskoslezská liga házená muži – jaro 2017
2.4.2017
9.4.2017
22.4.2017
30.4.2017
14.5.2017
21.5.2017
28.5.2017
4.6.2017

NE 10.30 hod.
NE 10.30 hod.
SO 10.30 hod.
NE 10.30 hod.
NE 10.30 hod.
NE 14.30 hod.
NE 10.30 hod.
NE 16.00 hod.

Sokol Trnávka
Sokol Trnávka
Sokol Klimkovice
Sokol Trnávka
Sokol Trnávka
TJ Loko. Suchdol n. O.
Sokol Trnávka
TJ Nový Jičín

KH Orel Paskov
TJ TŽ Třinec
Sokol Trnávka
TJ Meteor Orlová
Sokol Krmelín
Sokol Trnávka
HC Hlučín
Sokol Trnávka

Moravskoslezská liga házená ml. žáci sk. B – jaro 2017
18.3.2017
26.3.2017
2.4.2017
9.4.2017
23.4.2017
30.4.2017
14.5.2017
20.5.2017
28.5.2017
3.6.2017

SO 9.00 hod.
NE 9.00 hod.
NE 10.00 hod.
NE 9.00 hod.
NE 9.00 hod.
NE 9.00 hod.
hlášenka
NE 9.00 hod.
SO 12.30 hod.
NE 9.00 hod.
SO 11.45 hod.

KH Orel Paskov
Sokol Trnávka
Sokol Krmelín
Sokol Trnávka
Sokol Trnávka
Sokol Trnávka
Sokol Ostrava B
Sokol Trnávka
TJ TŽ Třinec
Sokol Trnávka
SKP Frýdek-Místek B

Sokol Trnávka
TJ TŽ Třinec
Sokol Trnávka
SKP Frýdek-Místek B
KH Orel Paskov
HCB Karviná B
Sokol Trnávka
Sokol Klimkovice
Sokol Trnávka
Sokol Krmelín
Sokol Trnávka

PÁ LE N Í K LE S T Í A S PALO V ÁN Í T R AV N Í HO A D Ř E V N Í HO O D PAD U
O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často
přidělává starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje
na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina
z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky, anebo na vycházky do přírody
… a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na
zahrádce nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí
rodinných domů se rádi pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniž
by si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním
své okolí. Totéž se týká ve velké míře i chatařů a chalupářů. Tito aktivní
„víkendáři“ neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale vzhledem k obvyklému
umístění jejich odpočinkových zařízení v chatových koloniích, v lesích nebo
8
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jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření požáru. Pokud pálení dřevního odpadu,
listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost
zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět
pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny
dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se
dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od
ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy
fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude
pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s
vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství
je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu
centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým
formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou
na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných
informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy
jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená
tábořiště.
Rodiče by neměli zapomínat na to, že jsou ze zákona zodpovědní za své děti, a
měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení
s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti
vyhledávají ke svým hrám. I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje a
postihuje je pokutou až do výše 25 000,- Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke
vzniku požárů způsobených vypalováním starých porostů, které často končí
tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského
života. A proto znovu upozorňujeme:
Vypalování suché trávy je zakázáno!
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C Y K LI S T I C K Á S E Z Ó N A Z AČ Í N Á
V loňském roce došlo celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli usmrceni
cyklisté. Z toho ve dvou případech neměli na hlavě nasazenou ochrannou
přilbu. K takovému skutku došlo také v obci na Karvinsku. Osmačtyřicetiletý
cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé klesající zatáčce vyjel s
jízdním kolem mimo komunikaci, kde projel silničním příkopem a následně
upadl na zem. Při tomto utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat,
připomeňme si několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Než
vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně
odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit
cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
 zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní
červenou svítilnou,
 přední odrazkou bílé barvy,
 odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
 na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé
straně kola,
 dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním
brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybaveno
protišlapací brzdou nemusí být vybaveno přední brzdou,
 volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
 matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně
rychloupínací.
Výbava kola za snížené viditelnosti:
 světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku
musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,
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 zadní svítilna červené barvy může být nahrazena svítilnou s přerušovaným
světlem červené barvy,
 zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost
předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.
Doporučené vybavení jízdního kola:
 účinné blatníky,
 zvonek,
 kryt řetězu.
Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná
bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě
nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochrannou přilbu osobám
mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu
bez přilby je 19x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou
viditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních prvků se zvyšuje jeho
viditelnost a bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo
při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný
odstup od překážek a předvídavost samotného dění kolem cyklisty. Průjezd
zatáčky by měl být takový, aby příčinou vysoké rychlosti nevyjel do protisměru,
případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také
předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně
směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být
přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní
komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela jistě
nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout na nulovou toleranci
hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu
řeší stejně jako řidič motorového vozidla.
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R E C E PT M Ě S Í C E

Falešné šlehačkové podvodnice
Ingredience:
250 g 100% pokrmového tuku
400 g hladké mouky
250 ml smetany na šlehání

Postup:
Do mísy prosijeme mouku, tuk nastrouháme na hrubém
struhadle na nudličky, vlijeme smetanu a zpracujeme
těsto, které dáme vychladit do lednice.
Pak vyválíme na tloušťku asi 3 mm a vykrajujeme
libovolné tvary – spíše menší.
Pečte rychle na plechu ve středně vyhřáté troubě.
Kousky se nafouknou. Ještě horké cukroví obalíme ve
směsi moučkového a vanilkového cukru nebo ve
skořici.
Když cukroví v cukru neobalíme, je vhodné i pro
diabetiky.

Webové stránky obce Trnávka:

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.

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
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