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V E LI K O N O Č N Í B O HO S L UŽ B Y
Římskokatolická farnost zve ke společnému slavení
blížících se Velikonoc. Bohoslužby budou probíhat:
ZELENÝ ČTVRTEK 18. dubna
Trnávka 15.30 hodin
Petřvald 17.00 hodin
Mošnov 18.30 hodin

VELKÝ PÁTEK 19. dubna
Trnávka 13.00 hodin
Petřvald 15.00 hodin
Mošnov 17.00 hodin

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 21. dubna

BÍLÁ SOBOTA 20. dubna

Mošnov 7.30 hodin
Trnávka 8.45 hodin
Petřvald 10.00 hodin

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 22. dubna

Trnávka 18.00 hodin

Mošnov 7.30 hodin

Mošnov 18.00 hodin

Trnávka 8.45 hodin

Petřvald 20.00 hodin (9-11.00 h anotace)

Petřvald 10.00 hodin
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T UR B O P LE S
V sobotu 16. března 2019 se konal v místní sokolovně ples, který uspořádali
hráči oddílu malé kopané Turbo. Pořadatelé se zavázali věnovat výtěžek
z akce na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže v Trnávce, a tak se také
stalo. Mezi mladé tenisty, házenkáře a malé tanečnice skupiny Rebelky bylo
rozděleno celkem 23 632 Kč.
Hráči Turbo touto cestou děkují všem, kteří se plesu zúčastnili nebo jiným
způsobem přispěli, a podpořili tak sportovní činnost našich dětí.
S B Ě R Ž E LE Z N É H O Š R O T U
TJ Sokol Trnávka oddíl házené bude v sobotu 27. dubna 2019 od 8.00 hodin
provádět sběr železného šrotu. Občané mohou tak jako každým rokem
železný odpad nachystat v pátek večer nebo v sobotu ráno před svůj dům či
k příjezdové cestě. Předem děkujeme.

TENISOVÝ ODDÍL
Tenisový oddíl Trnávka oznamuje, že v letošním roce
pořádá nábor nových členů do tenisového kroužku
mládeže. Přijímáme děti ve věku 6 – 10 let. Úvodní
schůzka s rodiči zájemců se uskuteční ve čtvrtek 2. května
2019 v 18.00 hodin v klubovně tenisového oddílu Trnávka.

Kontakt: dana.horklova@gmail.com
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HÁZ E N Á - J AR O 2 0 1 9

Výzva – „Chovej se fair play!“
Dámy a pánové, vážení diváci, v duchu slušnosti a s respektem ke všem
sportovcům, funkcionářům a rozhodčím Vás, diváky, žádáme, abyste laskavě své
družstvo povzbuzovali a podporovali slušným a sportovním způsobem a abyste
pomohli vytvořit pozitivní atmosféru pro házenou. Děkujeme!
Svou účastí na tomto utkání berete na vědomí Výzvu Fair Play a hlásíte se
k naplňování principů fair-play. Nerespektování této výzvy byste naopak náš
klub vystavili nebezpečí udělení sankcí ze strany řídicího orgánu soutěže.
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Z ÁPI S D O M Š K A T E Ř I N I C E
Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kateřinice proběhne
2. května 2019 od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Nadstandardní aktivity:
• projektové dny, divadla
• exkurze, výlety, planetárium
• plavecký a lyžařský kurz
• škola v přírodě
Specializace:
• spolupráce se speciálně-pedagogickým centrem (SPC)
• spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP)
• jazyková prevence
Vezměte s sebou:
• vyplněnou přihlášku
• potvrzení o provedeném očkování (od 1. ledna 2017 je povinné)
• pro děti, které k 31. srpnu 2019 dovrší 5 let a stane se pro ně předškolní
rok vzdělávání povinný, již očkování povinné není
• rodný list dítěte
Potřebné dokumenty k zápisu najdete na našich stránkách
www.ms.katerinice.cz - dokumenty MŠ.

Těšíme se na vás a vaše ratolesti ☺

Zaměstnanci mateřské školy Kateřinice
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PÁLE N Í K LE S T Í , V Y PA LO V ÁN Í T R ÁV Y
Jaro je zde a mnozí lidé si chtějí usnadnit práci odstraňováním staré trávy na
loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do
vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen
porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je
zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při porušení tohoto zákazu hrozí
občanům za tento přestupek pokuta až 25 000 Kč.
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. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení, např. konev s vodou či nádobu s pískem a lopatku, aby
se dal případný požár již v zárodku uhasit. V žádném případě se nesmí
odcházet 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,
např. 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, nebo 150, případně
elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského záchranného 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. Každý, kdo se pohybuje
v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.
5

Trnavský občasník

www.trnavka.cz

S B Ě R N E B E Z P E Č N É HO A V E LK O O B J E M N É HO O D PAD U
Vážení občané,
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:
11. května 2019

od 9.00 do 11.00 hod.

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:
11. května 2019

od cca 8.00 do 17.00 hod.

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 hod. pracovníkům
pojízdné sběrny!!!!!!
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B I O O DPAD
Již po několik sezón funguje jako úložiště bio odpadu v Trnávce areál
bývalého JZD. Je určeno výhradně pro obyvatele Trnávky a je monitorováno
kamerovým systémem.
Na úložiště mohou občané odvézt veškerý bio odpad ze svých domácností a
zahrad, a to včetně větví. Naopak NENÍ určeno pro pařezy a jiné kusy dřeva!
Otevírací doba:

Po – Pá

7.00 – 18.00 h

So

8.00 – 19.00 h

Ne

ZAVŘENO
Z ÁC HR AN N Á S LUŽ B A

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje učinila další krok
podporující úspěšnou záchranu pacientů. Pokud voláte na linku 155, může
k vám ještě před příjezdem profesionální posádky přijít zachránce v civilním
oděvu, tzv. FIRST RESPONDER. Jde o zdravotníka, policistu, hasiče či člena
jiné organizace vyškoleného v poskytování první pomoci. Nechte first
respondera pracovat! Může významně přispět k záchraně života pacienta.
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C HO D C I A C Y K LI S T É V S I L N I Č N Í M PR O V O Z U…
…a jejich nepozornost.
Stále častěji dochází k dopravním nehodám, při nichž je příčinou
nepozornost v podobě manipulace s mobilním telefonem.
V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné pro větší
a větší počet lidí. Zároveň jsou častěji používány i v silničním provozu.
Je potřeba si však uvědomit, že jejich používání v dopravě může být
nebezpečné. A to nejen při řízení motorových vozidel nebo třeba při jízdě na
kole. Poslední ohroženou skupinou jsou chodci.
Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního
provozu a jako takoví jsou povinni dodržovat pravidla. Jejich dodržování
přispívá k minimalizaci kolizních situací. Je na místě připomenout, že při
účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen se mimo
jiné chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život,
zdraví nebo majetek jiných osob, ani svůj vlastní.
Taktéž používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou
mladých lidí. Koncentrují se na hudbu a nevěnují pozornost svému okolí,
neslyší důležité zvuky, díky kterým se mohou vyhnout nebezpečí.
Za velmi nebezpečnou lze pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi
sluchátka v uších a oči na obrazovce mobilního telefonu.
Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či dokonce k úmrtí.
Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad bezpečností
silničního provozu je chování chodců a cyklistů v něm.
Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli v silničním
provozu obezřetní. Do vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém
rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem. Slyšet je stejně důležité jako
vidět či být viděn.

por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
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V O LAJ Í C Í „ V N UC I “
Moravskoslezští policisté stále častěji prověřují oznámení seniorů, které měli
telefonicky kontaktovat odpoledne jejich „vnuci.“ Způsob spáchání činu byl
obdobný. Úvodní oslovení „ahoj babi/dědo“ brzy vystřídala vstřícná
komunikace, v jejím průběhu většinou seniorky oslovily volajícího křestním
jménem jejich vnuka, načež volající souhlasil a uvedené jméno při telefonátu
užíval. Následně volající „příbuzný“ požadoval půjčku nemalé finanční částky
v rozsahu set tisíc korun. Všichni „vnuci“ kontaktovali oběti prostřednictvím
pevných linek. Oslovení senioři zareagovali správně, požadavky volajících
nereflektovali a následně byla učiněna oznámení policistům.
Vzhledem ke znovu zaznamenaným pokusům a četnosti případů je na místě
opakování základních doporučení seniorům pro tyto kritické situace.
Také díky osvětě většina seniorů finance neznámým nevydá.
Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný a požaduje
půjčení peněz (z jakéhokoliv důvodu – například sděluje, že se stal účastníkem dopravní
nehody, má různé problémy – potřebuje finance na právníka…), požadavek neakceptujte
a zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem.
Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny
a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže
dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze neznámému člověku
nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků, byť vás kontaktují s jakoukoliv
záminkou. Předmětnou událost sdělte policistům na lince 158.

K tématu již zveřejněná statistická data:
V loňském roce jsme v regionu prověřovali 56 trestných činů podvodů spáchaných na
seniorech. Nejčastěji užili pachatelé právě legendy „VNUK“ a to celkem v 25 případech (peníze
vydali senioři „jen“ ve třech případech, škoda na majetku přesáhla 500 000 korun). Pokud by
senioři vydali peníze ve všech 25 případech, škoda by přesáhla 2 290 000 korun.

Krajské ředitelství policie MSK
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V O LB Y D O E V R O PS K É H O PAR LAM E N T U
V evropských volbách, které u nás proběhnou
v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin,
občané vyberou celkem 705 poslanců, z toho 21 za ČR, kteří je budou
zastupovat v příštím volebním období Evropského parlamentu až do roku
2024. Volební účast byla v Česku při posledních volbách druhá nejnižší
v Evropě a mezi mladými Čechy a Češkami jen 16,4 %. Apelujeme proto na
vás, abyste se zúčastnili o budoucnosti Evropy a nenechávali rozhodovat jiné.
Hlasováním v evropských volbách dáváte směr rozhodnutím, kam se EU
vydá v příštích pěti letech v tak důležitých oblastech, jako jsou mezinárodní
obchod, bezpečnost, ochrana spotřebitelů, boj se změnou klimatu nebo
ekonomický růst. Poslanci nejenže spoluvytvářejí unijní legislativu, ale také
kontrolují práci dalších evropských institucí.
V souladu s § 16 odst. 1, písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu stanovil starosta obce Trnávka ve volebním okrsku
č. 1 volební místnost v budově zámku v Trnávce.
V souladu s § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu stanovil starosta obce Trnávka minimální počet členů okrskové
volební komise na 5 + zapisovatelka Jana Hájková.
Bližší informace a formuláře k volbám budou průběžně k dispozici na úřední
desce obce.
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R E C E PT M Ě S Í C E

KUŘE S KUSKUSEM

Ingredience:
200 g kuřecího masa, 2 lžíce olivového oleje, 2
cibule, 2 lžičky kari koření, 1 velký rajčatový
protlak, 1 lžička citrónové šťávy, sůl, 250 g
kuskusu, 1 velký bílý jogurt, 1 lžička skořice

Postup:
Maso nakrájíme na kousky. Přidáme jogurt,
protlak, citronovou šťávu, olej, skořici, kari a sůl.
Promícháme a necháme několik hodin uležet.
Poté kuře osmahneme na olivovém oleji dozlatova.
Zvlášť osmahneme
nakrájené na kolečka.

dozlatova

velké

cibule

Kuskus obalíme v 1 lžíci oleje a zalijeme 1/4 l
vařícího vývaru. Na 5 minut zakryjeme a poté
promícháme.
Kuře podáváme s kuskusem a zdobíme osmahnutou
cibulkou. Ihned podáváme.

Dobrou chuť!

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).
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K O N T AK T Y
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
7.00-8.30
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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