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V dnešním čísle najdete:  Klub zahrádkářů Trnávka 

 Kulturní akce v obci  Český červený kříţ - poděkování 

 Z jednání ZO  Naši hasiči 

 Šance pro nezaměstnané  HZS - informace 

 

KULTURNÍ AKCE V OBCI 
 

Turnaj v šipkách    

V sobotu 21.11.2009 v 16,00 hodin v budově zámku se 
uskuteční soutěţ v šipkách. Občerstvení i ceny nebudou 
chybět. Srdečně jsou zváni všichni spoluobčané. Přijďte 
se pobavit, zasportovat, odreagovat. 
 
 

Turnaj ve stolním tenise  
Kulturní komise chystá v prosinci ve spolupráci s TJ Sokol 
Trnávka turnaj ve stolním tenise. Termín, místo a 
organizační podrobnosti budou upřesněny.  
 
 

Mikuláš aţ do domu 
Kulturní komise obce Trnávka připravuje pro děti dne 
5.12.2009 Mikulášskou nadílku s roznáškou po domech. 
Zájemci z řad našich občanů o tuto tradici se mohou 
informovat a objednat si návštěvu  
Mikuláše osobně na Obecním úřadě nebo na  
tel. č. 556 729 049 nejpozději do  1.12.2009.          

        
 

 

Vítání občánků do ţivota 
Tato malá slavnost se v naší obci uskuteční v budově 
zámku v neděli 13. prosince 2009. Přivítat bychom 
měli  do společenství obce 4 nové občánky.  
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Z  JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE 
 
16. zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 
13.10.2009 projednalo následující záleţitosti: 
 

Vzalo na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce.  

 Informace starostky obce o probíhajících 
komplexních pozemkových úprav Stará Ves n/O a 
ke zjišťování průběhu hranic pozemků ve vlastnictví obce. 

 Informace k provedeným opravám a rekonstrukcí na majetku obce. 

 Informace k ţádosti obce u Zemědělské vodohospodářské správy, 
oblast povodí Odry Ostrava k údrţbě koryta potoka Trnávka – 
odstranění nánosů. 

 Usnesení č. 13 z jednání valné hromady svazku obcí Regionu Poodří, 
konané dne 29.9.2009 v Bartošovicích. 

 Informace z jednání se společností Moravan a.s. Petřvald ve věci 
prohloubení a vyčištění příkopu na parc. č. 693/1 v k.ú. Trnávka.  

Schválilo: 

 Rozpočtové opatření obce č. 3/2009. Po úpravě jsou příjmy ve výši 
6.550.000,- Kč, výdaje ve výši 8.100.000,- Kč a třída 8 financování 
ve výši 1.550.000,- Kč.  

 Dodatke č. 2 ke Zřizovací listině Základní škola Trnávka okres Nový 
Jičín, příspěvková organizace. 

 
 
ŠANCE PRO NEZAMĚSTNANÉ - informace 
 
Institut komunitního rozvoje v Ostravě v partnerské spolupráci se Střední 
školou ekonomicko-podnikatelskou ve Studénce a s občanským 
sdruţením Edukana realizuje projekt Kompetenční model, zaměřený na 
rovné příleţitosti v zaměstnávání ţen i muţů na Novojičínsku a 
Ostravsku. Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie a českého 
státního rozpočtu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
 

Je zaměřen na pomoc ţenám vracejícím se 
do pracovního procesu po rodičovské 
dovolené, případně muţům ve stejné 
situaci a lidem po 50. roce věku, kteří 
obtíţně hledají nové zaměstnání. Pro 
všechny tyto cílové skupiny je účast v kurzech 
zdarma.  
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Mohou si přitom vybrat ze dvou variant: 
1. Vzdělávání v oblasti výpočetní techniky včetně závěrečné zkoušky pro 

začátečníky a pokročilé. 
2. Základy ekonomiky a práva, jejichţ součástí je účetnictví, finanční 

toky a právní minimum. Účetnictví je včetně závěrečné zkoušky a 
osvědčení o absolvování.  

 
Kurzy na zdokonalení práce s počítačem začínají ve Studénce 
11. ledna a 15. února 2010. Kurz účetnictví včetně závěrečné 
zkoušky bude zahájen 11. ledna 2010.  
„Jiţ nyní uskutečňujeme se zájemci o účast v kurzech vstupní rozhovory, 
na kterých vysvětlujeme průběh a cíle výuky,“ zdůraznila Katarína 
Vrablová, koordinátorka projektu Kompetenční model ve Studénce. 
„Pomůţeme nezaměstnaným, kteří hledají práci, získat základní přehled o 
tom, jak komunikovat se zaměstnavatelem, jak připravit strukturovaný 
ţivotopis, motivační dopis, jak se naučit orientovat v základních právních 
a ekonomických otázkách. Tým zkušených pedagogů dokáţe pomoci i při 
odstranění překáţek dalšího vzdělanostního i profesního růstu. Tou 
nejčastější bývá ztráta profesních návyků, ztráta kontaktu s pracovním 
prostředím, ztráta sebedůvěry, coţ se pak logicky projevuje ve 
sloţitějšímu vstupu do nového zaměstnání,“ dodala Katarína Vrablová. 
                                                              
Bliţší informace lze získat v Institutu komunitního rozvoje, Purkyňova 
6, Ostrava, institut@ikor.cz, tel. č.  595 134 340, 595 134 342. 

 
 
 
KLUB ZAHRADKÁŘŮ TRNÁVKA - informace 
 

Klub zahrádkářů Trnávka uspořádal o víkendu 31.10 - 
1. 11. 2009 v prostorách budovy zámku v Trnávce 
výstavu ovoce, zeleniny a květin. Součástí výstavky byly 
i ruční práce šikovných občanů naší obce.  
 
Soutěţilo se o nejkrásnější jablko, které vyhrála odrůda 
- Rubín z Jednoty, na 2. místě odrůda Rubimeg pana 
Tomáše Vysockého z Petřvaldu a na 3. místě odrůda 
Spartan pana Jaromíra Nováka z Trnávky. 
 

 O výborné občerstvení se spolupodílel p. Lumír Novák, pí. Papáková, pí. 
Brusová, sl. Hajdučková, pí. Dvořáková a pí. Babiářová z Kateřinic a p. 
Horečka z Příbora. 
Výstavu navštívilo 286 lidí a 22 dětí z naší školy.  
 
 

mailto:institut@ikor.cz
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŢ – poděkování. 
 
Český červený kříţ uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. 
Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. 
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu ţivota je 
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. 

Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit 
zdraví, ale celé naší společnosti. 
 
S potěšením Vám sdělujeme, ţe mezi 
vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. 
Janského je občan naší obce pan Jiří Stoklasa, 
bydliště Trnávka č.p. 10. Zlatou medaili si převzal 
na Magistrátu města Ostravy dne 26.10.2009.  
 
 

 

INFORMACE O ČINNOSTI JEDNOTKY  
SDH TRNÁVKA 
 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů je řízená Územním odborem Nový 
Jičín a Obcí Trnávka. Jednotku řídí velitel Ing. Tomáš Polášek, dále dva 
velitele druţstev, tři strojníci a 12 hasičů. 
O vybavení a materiálové zabezpečení se stará ze zákona obec Trnávka, 
který je zřizovatelem. Jednotka v letošním roce zasahovala u těchto 
události. Dne 25.4.2009 poţár včelína u p. Šimečky Milana; 23.05.2009 
odstránění spadlých větví na silnici směr Brušperk; 15.6.2009 u poţáru 
dopravního prostředku v katastru obce Brušperk a dne 14.7.2009 spadlý 
strom ( kaštan ). Dále pak prováděla technickou pomoc  mytí hřiště pro 
TJ Sokol Trnávka a čištění kanálu pod silnici u rybníka.  
Ve dnech 25.9 – 4.10 2009 bylo provedeno školení 6 členů výjezdové 
jednotky v pouţívání motorové pily, rozbrušovcí pily a křovinořezu. Toto 
školení si členové hradili sami. Školení bylo provedeno na základě výše 
uvedených události a potřeby ovládat motorovou pilu, která byla 
zakoupena z prostředku sboru. Do konce letošního roku bude ještě 
provedeno školení všech členů výjezdové jednotky v pouţívání osobní 
výstroje a věcných prostředků. 
Jednotka disponuje technikou CAS 32 Tatra 138, Avia 30, PS 12, kalové 
čerpadlo 400 V, elektrocentrála  400 V 6 kW a motopila Husqvarna 266. 
V letošním roce byla dovybavena výstrojními součástky a to zásahové boty 
6 párů a montérky Busch Fire 6 ks zakoupeno z prostředku státu. 
V loňském roce byly zakoupeny přílby Gallet, které nahradily 
nevyhovující PZ 11. 
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V návaznosti na akceschopnost jednotky se členové sboru zúčastňuji 
soutěţí v poţárním sportu. Taktéţ letos vzniklo druţstvo ţen, které 
dosahovalo dobrých výsledků, i přes to, ţe cvičilo krátkou dobu.  
 
Touto cestou děkuje starosta SDH Trnávka p. Ladislav Mazur jménem 
Sboru dobrovolných hasičů v Trnávce, Obci Trnávka, Autoservisu Novák, 
fa Zeseko, fa Dachmas a 
Kantor Ostrava, jak za finanční 
tak i věcnou pomoc při 
přípravě letošní soutěţe, která 
proběhla dne 4. září 2009. 
 
Naši borci, se zúčastnili letos 
11 soutěţí v různých obcích 
s těmito výsledky:  
Muţi 
1) Mankovice   čas.16.30s  1.místo - pohár 
2)  Trnávka      čas.16.79s   1.místo - pohár 
3)  Darkovice   čas.23.18s   3.místo - pohár 
4)  Hukvaldy    čas.16.04s   8.místo 
5)  Jakubčovice čas.17.01s  8.místo 
6)  Brušperk      čas.16.54s 11.místo 
7)  Petřvald       čas.16.57s  10.místo 
8)  Bravinné     čas.20.68s   12.místo 
9)  Véska          čas.21.81s      
10)Raškovice    čas.31.53s     
11)Rychaltice  noční   -   N 
 
Taktéţ naše holky se zúčastnily 8 soutěţí v různých obcích s těmito 
výsledky: 
Ţeny 
1)Trnávka    čas.29.10s    1.místo - pohár 
2)Raškovice čas.23.79s    1.místo – pohár+putovní pohár 
3)Bravinné   čas.39.74s    2.místo - pohár 
4)Véska        čas.22.70s    3.místo - pohár 
5)Mankovice čas.23.04s   3.místo - pohár 
6)Brušperk    čas.18.82s   4.místo 
7)Hukvaldy   čas.20.04s   6.místo 
8)Petřvald     čas.19.64s   11.místo 
 
Foto z činnosti jednotky a SDH můţete shlédnout na internetové adrese 
http://jsdh-trnavka.rajce.idnes.cz 
 
 
 
 



Trnavský občasník  listopad 2009 str. 6 
 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR – INFORMACE 
 
Vybavení domů a bytů hlásiči poţáru a hasicími přístroji 
V červenci roku 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., která 
stanoví jednotné technické podmínky poţární ochrany pro navrhování, 
výstavbu a uţívání staveb a která se týká nově povolených a schválených 
staveb, o jejichţ umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení 
nebo byl vydán územní souhlas po 1. 7. 2008. Podle této vyhlášky se 
povinnost vybavenosti poţárními hlásiči a hasicími přístroji se podle 
vyhlášky vztahuje na všechny nové objekty, tedy i na nově povolené a 
schválené rodinné domy, bytové domy apod. 
Nový rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním hasicím přístrojem 
s hasicí schopností nejméně 34A  (vodní, pěnový, práškový k hašení 
pevných látek hořících planeme nebo ţhnutím – dřevo, uhlí). Jednotlivá 
garáţ u rodinného domu musí být vybavena jedním hasicím přístrojem 
s hasicí schopností 183B (pěnový nebo práškový k hašení kapalných látek 
– benzín, oleje).  
Pro místění hasicích přístrojů platí určitá pravidla. Hasicí přístroj musí 
umoţňovat snadné a rychlé pouţití, musí být viditelný a trvale přístupný a 
dále musí být zajištěno, aby byl na poţár pouţit vhodný typ hasicího 
přístroje. Pokud hasicí přístroj umísťujeme na svislou stavební 
konstrukci, musí být rukojeť hasicího přístroje maximálně ve výši 1,5 m 
nad podlahou. Hasicí přístroj můţeme umístit i na podlaze a zabezpečit 
jej proti pádu např. řetízkem.  
Rovněţ nesmíme zapomenout na provádění kontrol provozuschopnosti  
hasicích přístrojů, která se provádí nejméně 1x ročně, pokud výrobce 
nestanoví jinou lhůtu. Kontrola se dále provádí po kaţdém pouţití 
hasicího přístroje. 
Na kaţdém hasicím přístroji je vyznačen stručný návod k pouţití, na jaké 
třídy poţáru lze hasicí přístroj pouţít i kdy byla provedena kontrola a 
periodická zkouška hasicího přístroje. 
I kdyţ se nová vyhláška vztahuje na nové objekty, doporučujeme všem, 
aby v rámci vlastní bezpečnosti i bezpečnosti svých blízkých a svého okolí, 
vybavili své domácnosti jak poţárními hlásiči, tak hasicími přístroji. 
 
Úplné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární 
ochrany staveb je k nahlédnutí na webových stránkách Hasičského 
záchranného sboru, územní odbor Nový Jičín: www.hasicinj.cz. 
 
 

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

http://www.hasicinj.cz/

