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T R N A V S K Ý  

občasník 
 

    listopad 2019 
 

RROOZZSSVVÍÍCCEENNÍÍ  VVÁÁNNOOČČNNÍÍHHOO  SSTTRROOMMUU    

Blíží se čas Vánoc a období adventu, a proto bychom 

vás chtěli co nejsrdečněji pozvat na tradiční  

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,  

které se bude konat tentokrát  

v sobotu 30. listopadu 2019 od 15.00 hodin u budovy 

zámku v Trnávce. 

Pro všechny, kteří s námi přijdou přivítat období 

klidu a pohody, bude připraveno bohaté občerstvení 

- bramboráky, uzené klobásy, zelňačka, slané  

i sladké pečené výrobky, vánoční punč pro dospělé i děti, horká čokoláda, 

alko i nealko. 

Tak jako každý rok i letos bude připraven živý betlém, vystoupí naši 

nejmenší z Mateřské školy Kateřinice a žáci ze Základní školy Trnávka. 

Zahraje a zazpívá cimbálovka Tragač z Brušperku a pěvecký sbor Valentin 

z Příboru.  

Budete moci hlasovat o nejoriginálnější a nejhezčí fotografii naší Trnávky a 

také si prohlédnout výstavku s vánoční tematikou. 

Jako každoročně bude i letos připraven vánoční jarmark – adventní 

věnce, ozdoby, dekorace, svíčky… 

Neváhejte, teple se oblečte a dorazte spolu s námi rozsvítit vánoční strom  

a pobavit se s přáteli!  
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MMIIKKUULLÁÁŠŠSSKKÁÁ  NNAADDÍÍLLKKAA  

 

V pátek 5. prosince 2019 zavítá do Trnávky Mikuláš 

s andělem a čerty!  

Chcete, aby se zastavili i u vás doma, obdarovali a 

trošičku postrašili vaše „hodné“ ratolesti? Stačí se 

dostavit na Obecní úřad, děti přihlásit  

a nejpozději do pátku 29. listopadu 2019 zaplatit 

symbolický poplatek 50 Kč za dítě. Každé přihlášené dítě pak obdrží 

mikulášský balíček s nadílkou. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v obci 

Trnávka a jeho maximální věk 10 let. 

Pokud bude počasí příznivé, bude letos Mikuláš se svou družinou projíždět 

obcí v kočáře s koňmi. 

 

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  

 

Obec Trnávka a pěvecký sbor Musica Priboriensis srdečně zvou všechny 

občany ke zpříjemnění předvánočních chvil a pohody na tradiční 

VÁNOČNÍ KONCERT, 

který proběhne v sobotu 14. prosince 2019 od 17.00 hodin v kostele  

sv. Kateřiny v Trnávce. 

Musica Priboriensis je smíšený vokálně instrumentální 

soubor, který v roce 2019 založila Mgr. et Mgr. art 

Blanka Hrubá. Vznikl ve spolupráci Masarykova 

gymnázia Příbor a Lidové konzervatoře a Múzické školy 

a je tvořen sólovými zpěváky a flétnovým kvartetem. 

V současné době se zaměřuje především na zpracování  

tzv. příborského kancionálu, kulturní památky ze 16. století. 
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KKNNIIHHOOVVNNAA  TTRRNNÁÁVVKKAA  

 

Obecní knihovna v Trnávce informuje své čtenáře  

o nově zakoupených knihách. S blížícími se Vánocemi jsme 

pro naše věrné i nové čtenáře připravili jako dárek nemalé 

množství knížek, mezi kterými určitě každý najde svůj 

oblíbený žánr. Vybrat si můžete například z děl Vlastimila 

Vodrušky, Petry Suché, Hany Marie Körnerové, Ivanky 

Deváté, Aleny Mornštajnové, Dominika Dána, Diany 

Gabaldonové, Joa Nesbø, Sandry Brownové a jiných. 

 

TTŘŘIIĎĎMMEE  OODDPPAADD  

 

Recyklace je způsob, jak využít velké množství odpadů, které na celém 

světě denně vzniká. Nevytříděný odpad se však využívá velmi těžko, 

nechceme-li napodobit Indy, kteří chodí denně přebírat hromady odpadků 

holýma rukama, aby si vydělali na živobytí nálezem PET lahví a dalších 

recyklovatelných odpadů, pojďme raději naše odpady třídit a ukládat  

do sběrných nádob – barevně rozlišených kontejnerů, které dnes najdeme 

na každém sídlišti i na návsích snad již ve všech obcích v celé České 

republice. Podstatné je informovat se, co do které nádoby patří, a separaci 

odpadů důsledně dodržovat. Díky tomu lze výrazně snížit náklady na 

recyklaci a přetřídění separovaného odpadu a zvýšit kvalitu nových 

výrobků vyrobených z recyklátu.  

Ne všechny plasty jsou totiž stejné a lze je recyklovat stejným 

způsobem, to stejné platí také pro sklo i papír. Nejlépe se recykluje 

novinový papír, sešity nebo běžné časopisy. Chemicky ošetřený papír, třeba 

křídový nebo voskovaný, nelze k běžné recyklaci použít. Právě papíru je 

denně obrovská spotřeba a dá se poměrně dobře recyklovat na nové sešity, 

časopisy, obalové materiály či kartonové krabice. 
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Plastových hmot existuje velké množství, proto je třeba se informovat, 

které můžete hodit do kontejneru na plastový odpad a které sem nepatří. 

Mnohé překvapí, že do kontejneru na plasty patří také drobný kovový 

odpad (např. plechovky). Tetrapaky patří do papíru. Plastový odpad 

prochází přetříděním, kde se oddělí PET a PVC odpady a každý se zpracuje 

na nové produkty. Z PET lahví se vyrobí nové PET lahve nebo silonové 

vlákno, z PVC vznikají různé vytlačované výrobky, potrubí nebo plastová 

okna. Směsný plast je také dále zpracováván, jeho recyklací se vyrábí střešní 

krytiny, lavičky nebo třeba dětská hřiště. 

Pokud všechen odpad naházíte do jednoho koše bez třídění, nelze ho 

už následně recyklovat! 

Udržuje pořádek před kontejnery. 

Zásady správného třídění odpadů: 

• Odkládejte odpad jen do příslušných kontejnerů a dodržujte na nich 

uvedené pokyny! 

• Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi!  

• ZMENŠUJTE OBJEM ODPADU PŘED VHOZENÍM DO KONTEJNERU! 

• Neházejte do kontejnerů to, co tam nepatří! 

• Když vidíte, že popeláři vyklopili kontejner s papírem do směsného 

odpadu, může to být proto, že do něj někdo vysypal odpadkový koš  

z kuchyně! 

• Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít! 

 

Sady tašek na tříděný odpad do vaší domácnosti jsou stále k dispozici 

ZDARMA na Obecním úřadě. 
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ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  OOBBCCEE  

 

5. zasedání Zastupitelstva obce Trnávka proběhne v úterý 10. prosince 2019 

v 18.00 hodin v zasedací místnosti v budově zámku v Trnávce. 

Na programu bude: 

➢ zpráva o činnosti Rady obce, 

➢ rozpočtové opatření obce Trnávka č. 1/2019, 

➢ rozpočet obce Trnávka pro rok 2020, 

➢ OZV č. 1/2019, 

➢ majetkoprávní záležitosti, 

➢ různé. 

 

PPOOLLIICCEEJJNNÍÍ  PPOOHHÁÁDDKKYY  VVEE  ŠŠKKOOLLÁÁCCHH  

 

Moravskoslezští preventisté seznámili zejména žáky prvních 

stupňů základních škol se zásadami bezpečného chování a 

vysvětlili, jak se zachovat v kritických situacích. 

Nezastupitelným pomocníkem jim byly „Policejní pohádky.“ 

Preventisté obeznámili děti vhodnou formou s možnými 

nástrahami, ale především jim vysvětlili, jak správně  

v nebezpečných situacích postupovat. Kniha obsahuje 16 příběhů i CD  

s načtenými pohádkami. Děti se prostřednictvím příběhů například dovědí, 

jak se bezpečně pohybovat po silnicích, stejně jako základní zásady 

bezpečného chování. V závěru každého příběhu zazní poučení 

spravedlivého Přemysla a současně otázky, díky kterým si pravidla 

bezpečného chování děti zopakují.  

Knihu mají čtenáři k dispozici i v Obecní knihovně v Trnávce. 
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„„KKDDOO  SS  KKOOHHOO““  

 

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, 

a to nejen z důvodu nákupu potravin ale i dárků pro nejbližší. V tomto 

období s sebou nakupující mívají také větší finanční hotovost. Toto poměrně 

náročné období může mít vliv i na psychiku nás všech. Moravskoslezští 

policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním 

nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou páchání 

protiprávního jednání usnadnit.  

Pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy 

nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším 

momentem, který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující 

ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či 

kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. 

Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik pozornosti. Tyto 

typické situace zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním 

videospotu kampaně pod názvem „KDO S KOHO“ odkaz 

https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena i 

další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Ke 

spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký 

okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale 

čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně 

apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své 

tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené. 
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RREECCEEPPTT  MMĚĚSSÍÍCCEE  

 

 

 

 

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). 

 

 

HOUBOVÝ KUBA 

 
Ingredience: 

200 g velkých ječných krup, 200 ml vývaru (volitelný),  

75 g sušených hub (směs, ideálně stročky), 1 cibule,  

2 stroužky česneku, 1 lžíce sádla, 1 lžíce másla, 1 lžíce 

majoránky, sůl, kmín  

Postup: 
Kroupy propláchněte a uvařte v osolené vodě doměkka 

(ne úplně, asi 25 minut). Sušené houby dejte do misky, 

zalijte horkou vodou a nechte alespoň 15 minut 

nabobtnat. Poté je vymačkejte a nakrájejte nadrobno. 

Cibuli oloupejte a nakrájejte na kostičky. Česnek 

oloupejte a prolisujte. V pánvi rozehřejte sádlo, přidejte 

cibuli a osmažte dozlatova. Přidejte houby, osolte  

a okmínujte. Společně osmahněte dalších 5 minut. Zalijte 

vývarem (stačí i voda z namáčení hub) a poduste  

15 minut do změknutí. Přidejte scezené kroupy, česnek  

a majoránku. Poduste asi 10 minut na mírném plamenu. 

Podle potřeby podlijte trochou vývaru a upravte 

dochucení. Ke konci přidejte máslo a rozmíchejte. Kubu 

můžete péct přímo v pánvi. Stačí zarovnat povrch a dát 

péci do trouby rozehřáté na 220 °C anebo ideálně s 

prudkým horním ohřevem. Kubu v troubě trapte co 

nejméně, ať se nevysuší. Uvnitř by měl zůstat krémový a 

na povrchu s pěknou krustou. 

Přejeme dobrou chuť! 

http://www.trnavka.cz/
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KKOONNTTAAKKTTYY  

 

Obecní úřad Trnávka 

Telefon: 556 729 049 

 Pošta Trnávka 

Telefon: 556 729 062 

Pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00  Pondělí  13.00-16.30 

Středa 8.00-12.00 13.00-17.00  Úterý 8.00-10.30  

    Středa  13.00-16.30 

Knihovna Trnávka  Čtvrtek 8.00-10.30  

Pondělí  16.00-18.00  Pátek  13.00-16.00 

Čtvrtek 8.00-11.00      

 

MUDr. Krkošková Ivana 

Telefon: 556 722 802 

 MUDr. Krkoška Jan 

Telefon: 556 722 082 

Pondělí 
7.00-13.00 Příbor  Pondělí 7.00-13.00 Příbor 

13.30-15.00 Trnávka  Úterý 7.00-13.00 Příbor 

Úterý 7.00-13.00 Příbor  
Středa 

6.30 - 7.45 Kateřinice 

Středa 13.00-18.00 Příbor  13.00-18.00 Příbor 

Čtvrtek 7.00-13.00 Příbor  Čtvrtek 7.00-13.00 Příbor 

Pátek 7.00-12.00 Příbor  Pátek 7.00-12.00 Příbor 

 

MUDr. Švidrnoch Amil 

Petřvald 

Telefon: 556 754 152 

 

 MUDr. Izraelová Elena 

Dětská lékařka – Stará Ves n. 

Ondřejnicí 

 Telefon: 558 669 246 

Pondělí 7.00-10.30 13.00-15.00  Pondělí 
10.00-12.00 

nemocní 

12.00-15.00 

pro zvané 

Úterý 7.00-10.30 13.00-17.00  Úterý 
7.00-9.00 

nemocní 
 

Středa 7.00-12.00   Středa 
12.00-14.00 

nemocní 

14.00-17.00 

pro zvané 

Čtvrtek 7.00-10.30 13.00-15.00  Čtvrtek 
7.00-9.00 

nemocní 
 

Pátek 6.30-12.00   Pátek 
10.00-12.00 

nemocní 
 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277. 


