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V dnešním čísle najdete:  

 SMAŽENÍ VAJEČINY  LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 JEDNÁNÍ ZO TRNÁVKA  HZS MSK - INFORMACE 

 VÝSLEDKY KOŠTOVÁNÍ 
 

 ODVOZ VO + NO 

 
 

SMAŽENÍ VAJEČINY 
 
 
Klub zahrádkářů Trnávka pořádá 
v neděli 27. května 2012 „Smažení 
vaječiny“. Smaženice začíná ve 14.00 
hodin vedle budovy zámku 

v Trnávce.   
Nebude chybět další občerstvení a skákací hrad pro děti. 
Zahrádkáři se těší na Vaši návštěvu.  
 
 

OZNÁMENÍ O ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

7. zasedání zastupitelstva obce Trnávka se koná v úterý 29. května 2012 
v zasedací místnosti v budově zámku.  
Začátek zasedání je v 19.00 hodin. 
 

Program zasedání: 

 Zahájení 

 Zpráva o činnosti rady obce 

 Závěrečný účet obce za rok 2012 

 Majetkoprávní záležitosti 

 Různé 

 Interpelace 

 Návrh usnesení  

 Závěr 
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POODERSKÉ  KOŠTOVÁNÍ 
 

Ve středu 11. 4. 2012 proběhlo místní kolo Pooderského 
koštování. A jak to u nás dopadlo?  
JABKOVICE – 1. místo Miroslav Brus 
   2. místo Lubomír Polášek 

     3. místo Miroslav Světlík 
 
V sobotu 12. května 2012 proběhlo v Bartošovicích regionální kolo 
Pooderského koštování. A jak dopadl náš vítězný vzorek? Umístil se z 15 
vzorků na krásném 1. místě. 

BLAHOPŘEJEME !!! 
 

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 
 
ŽDB GROUP a.s. Bohumín nabízí občanům Regionu Poodří bezplatný 
odvoz a ekologickou likvidaci vozidel určených k likvidaci ! 
 

Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat 
dosloužilé vozidlo, si mohou termín odvozu 
dohodnout na tel. čísle 604 228 312, kde vám 
sdělí další podrobnosti. Protokol potřebný 
k trvalému vyřazení vozidla z registru bude 
předávajícímu vystaven ihned po převzetí vraku. 

Tato akce platí v průběhu května a června 2012. Bezplatné odvozy budou 
zajišťovány průběžně dle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa 
odstavení auta. Využijte této pohodlné možnosti ekologického odstranění 
vašeho nepojízdného vraku, protože jedině s protokolem, který vám při 
sběrovém dni bude vystaven, máte zaručeno bezproblémové vyřazení 
vozidla z registru. 
 

BEZPEČNÉ JARO 

Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě 
v tuto dobu často plné ruce práce.  
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na 
zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a 
pouštějí se do plošného vypalování travního porostu, aniž by si 
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým 
jednáním okolí. 
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování 
porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické 
osoby. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 
20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.  
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Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho 
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.  

Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice 
provádět spalování hořlavých látek na volném 
prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale 
jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření 
požáru a 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 
nebo 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na 
webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto 
včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro 
spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. 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.  
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, 
nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však 
povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany 
Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze 
doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za 
zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, 
že jde o bezpečné pálení. 
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo 
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na 
bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená 
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat 
pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke 
zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě 
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného 
dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 
25 000 Kč. 

http://www.hzsmsk.cz/
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ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU  
 
Opětně proběhne sběr velkoobjemového odpadu formou přistavení 
kontejnerů. Kontejnery budou přistaveny v termínu  
 

od  19.5.2012 do 20.5.2010 
 

 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 19. 5. 2012 proběhne sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné 
sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena: 
19. 5. 2012  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 

 televizory, elektrotechnický odpad 

 chladničky, pneumatiky, mrazáky. 
 
 
 

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


