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V dnešním čísle najdete:  Topná sezóna je tady 

 Kulturní akce v obci 

 Z jednání ZO 

 Činnost našich hasičů  

 Fešáci stoupají …  

 Sběr papíru 

 Jubilanti 

 
 

KULTURNÍ AKCE V OBCI 
 

Turnaj v šipkách    

V sobotu 20.11.2010 v 16,00 hodin 
v budově zámku se uskuteční soutěţ 
v šipkách. Občerstvení i ceny nebudou 
chybět. Startovné symbolických 20,- Kč 
Srdečně jsou zváni všichni spoluobčané. 
Přijďte se pobavit, zasportovat, 
odreagovat. 
 
 

 
 
 
Mikuláš aţ do domu 
Kulturní komise obce Trnávky připravuje pro 
děti dne 5.12.2010 Mikulášskou nadílku 
s roznáškou po domech. Zájemci o tuto tradici 
z řad našich občanů se mohou informovat a 
objednat si návštěvu Mikuláše osobně na 
Obecním úřadě Trnávka nebo na tel. č. 556 
729 049, e-mail: obec@trnavka.cz nejpozději do  
30.11.2010.             
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Z  JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE 
 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce, se konalo dne 
11.11.2010 a projednalo následující záleţitosti: 
 

Schválilo: 

 Program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce. 

 Zvolení jednoho místostarosty. 

 Veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 
 

Určilo:  

 Ověřovatele zápisu Ing. Martina Šimečku, Hanu Londinovou a 
zapisovatelku Janu Hájkovou. 

 Pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 
obcích. 
 

Zřídilo: 

 Finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 

Zvolilo: 

 Starostou obce  Boţenu Londinovou. 

 Místostarostou obce  Ing. Karla Mertu. 

 Členy rady obce -   Ing. Oldřicha Bruse 
Ing. Radislava Horkla 
Ing. Martina Šimečku. 

 Předsedu finančního výboru Ing. Radislava Horkla. 

 Předsedu kontrolního výboru Mgr. Marii Pařenicovou. 

 Členy finančního výboru Ing. Martina Šimečku a Jaroslava Rejleka. 

 Členy kontrolního výboru Vladimíra Sklenáka a Ing. Oldřicha 
Bruse. 

 

 

ČINNOST  NAŠICH HASIČŮ  V ROCE  2010 
 
Na základě různých dohadů Vám přinášíme upřesnění, jak 
funguje Sbor dobrovolných hasičů v Trnávce. Dělí se na 
dvě části: SDH a zásahová jednotka (JSDH). SDH si vše 
hradí sama, tj. soutěţe a jiné aktivity. Zásahová jednotka 
spadá pod obec a její akceschopnost je hrazena z rozpočtu 
obce. 
K výjezdové činnosti zásahové jednotky, která je 

předurčena k událostem, jako je poţár, povodně, technické pomoci aj. 
V současné době je zásahová jednotka vysílána k jednotlivým 
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událostem operačním střediskem ve Frýdku - Místku. Od 1.1.2011 tyto 
pravomoci přecházejí na IBC Ostrava (integrované bezpečnostní 
centrum). Jednotka má místní působnost (obec Trnávka) a mimo obec 
vyjíţdí aţ na pokyn Operačního střediska ve druhém a vyšším stupni 
poplachu. Dále pak jednotka vyjíţdí na pokyn starostky obce nebo 
velitele jednotky, kde vše je pak nahlášeno na operační středisko do 
Frýdku - Místku.  
 
Jednotka v letošní roce zasahovala u těchto událostí: 

 dne 6.3.2010 (6.53 hod. – 17.00 hod.) - poţár 
seníku ZD Moravan v obci Kateřinice 

 dne 16.5.2010 – čerpání vody ze sklepa u  
p. Ličky Josefa, plnění pytlů pískem u  
p. Poláška Josefa a u p. Bláhové Dariny 

 dne 17.5.2010 – čerpání vody ze sklepa 
v základní škole 

 dne 17.7.2010 – plnění pytlů pískem u p. 
Němcové Jany   

 dne 18.7.2010 – likvidace stromů po větrné smršti u základní 
školy a kolem cesty u rybníků 

 dne 18.7.2010 – odstranění nánosů bláta u p. Němcové a 
v přilehlém okolí, čerpání studny 

 dne 18.7.2010 – likvidace stromu po větrné smršti na cestě směr 
Brušperk.  

 
Druţstva SDH Trnávka se v letošním roce zúčastnila 12ti soutěţí se 
střídavými úspěchy. Druţstvu muţů se podařilo v letošním roce jen 
jednou vyhrát a to na domácí soutěţi, zato ţeny byly úspěšnější, ty 
vyhrály celkem 3x . 
 
Foto z činnosti jednotky a SDH můţete zhlédnout na internetové 
adrese http://jsdh-trnavka.rajce.idnes.cz 

 

 

 

JAK  SE  PŘIPRAVIT  NA  TOPNOU 
SEZÓNU…. 
 

Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané 
znovu začínají mít starost o to, jak si své domovy 
dostatečně vyhřát. Hasiči v Moravskoslezském 
kraji stále častěji vyjíţdějí k poţárům sazí a 
dehtových usazenin ve špatně udrţovaných 
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komínech. Ţe nejde o plané varování, potvrzuje i statistika Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kdy od komínů vzniklo 
v 1. pololetí 2010 uţ 29 poţárů. 

Hlavní příčinou bývá zanedbaná údrţba komínového tělesa. Pravidelné 
čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být 
samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína 
odborníky kominíky.   

Pamatujte, ţe i sebemenší nečistoty v komíně totiţ mohou snadno 
způsobit velké nepříjemnosti, ať jiţ dlouhodobé ţhnutí a následný 
otevřený poţár, nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým. 

Od 1. ledna 2011 nabude účinnosti nové Nařízení vlády ze dne 1. 3.2010 
o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv. Co se oproti minulosti nezměnilo, je povinnost nechat 
si pravidelně komín vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav. 
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při 
celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW 
třikrát ročně, při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před 
začátkem a po skončení topné sezóny. Kontrola spalinové cesty se pak 
u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW provádí jedenkrát 
ročně. 

U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění 
jednou ročně.  Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do 
zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomoci, 
lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti 
by měli provést revizi komínu i v případě, ţe se 
chystáte připojit nový spotřebič, nebo hodláte 
změnit druh paliva. O provedeném čištění vydá 
kominík doklad, nebo revizní zprávu, která je 
důleţitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči 
pojišťovně.  

I v případě hrozícího nebezpečí se snaţte jednat v klidu, s rozvahou a 
bez paniky. Případný poţár co nejdříve oznamte hasičskému 
záchrannému sboru na tísňovou linku 150 nebo 112. Poţár sazí v 
komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce 
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můţete pokusit zkrotit 
plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze 
střechy do komína. 

 

Vţdy ale mějte na paměti, ţe nejdůleţitější je ţivot a zdraví, 
teprve potom majetek!!! 
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FEŠÁCI STOUPAJÍ TABULKOU 

 
Hokejový tým pod názvem HC Fešáci, sloţený 
převáţně z kluků Trnávky a Kateřinic, se letos 
přihlásil do ligy amatérského hokeje hrané na 
zimním stadionu v Novém Jičíně.  
Parta nadšenců pod organizačním vedením 
bratrů Roberta a Martina Szaboových po rozpačitém začátku čtyř 
poráţek si v následujících třech utkáních připsali tři vítězství a atakují 
tak místa zaručující play off.  
V polovině základní části se tak “Feši Feši „ nacházejí na šesté příčce 
tabulky. 
 
Sestava HC Fešáci                         Tabulka                                              
 
Kulhavý Josef                         
Szabo Martin                                1. HC Elmarex                   18b            
Janečka Tomáš                            2. TJ Sokol Černotín        17b 
Novák Antonín                             3. HC Poruba                     14b 
Demel Marek                                4. Baers Hranice               14b 
Bouša Tomáš                                5. HC Hein                         12b 
Novák Jakub                                 6. HC Fešáci                       11b 
Linduška Michal                          7. SK Olšovec                     10b 
Londin Ondřej                              8. HC Noel                           9b 
Lys Pavel                                        9. HC Milenov                    8b 
Sklenák Vlado                             10. HC Všechovice               8b 
Rečka Michal                               11. HC Cool cars                   7b 
Tyleček Josef                               12. TJ Sokol Jezernice        6b 
Tyleček Tomáš                            13. HC Střítěţ                        6b 
Broţ Dalibor                                14. TJ Sokol Drahotuše      5b          
Szabo Robert                               15. SKLH Vítkov                   4b 
Břeţný Bohdan                           16. HC Hustopeče                 1b 
Muller Martin            
Horák David                                 Výsledky: 
Matiaško Petr                               HC Fešáci–HC Elmarex  5:2 
Šenkyřík Stanislav                       branky: Tyleček 2, Lys 2, Rečka 
Šeděrka Roman                                   
Novák Petr                                    HC Fešáci–SKLH Vítkov 5:3 

branky: Lys, Tyleček, Novák P., Muller, 
Linduška 

 
                                                         HC Fešáci – HC Hein  7:4 

branky: Novák P.3,, Matiaško 2, Szabo, 
Linduška 
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SBĚR PAPÍRU  
 
Základní škola Trnávka pořádá ve dnech 16.11.-18.11. 2010 sběr papíru. 
Sběrný kontejner bude opět přistaven u školy, papír mohou občané 
vozit časově neomezeně i ve středu  v den státního svátku. Škola je 
přihlášena do nového kola soutěţe sběru papíru, děkujeme za kaţdý 
příspěvek. 
 

VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA 
 

 
Našimi jubilanty v druhém pololetí letošního 
roku jsou: 
 
Červenec :  Nevludová Ludmila 
   Londinová Boţena 
 
Srpen:  Brus Oldřich 
   Brusová Vlasta 
 
Říjen :   Klečková Aneţka 

         Brus Alois 
  

Prosinec:  Kresta Rudolf 
         Dibalová Lidmila   
         Šilhán Josef    
    
Všem jubilantům přejeme do dalších 
let pevné zdraví, hodně štěstí a 
duševní pohody. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


