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    leden 2021 
 

SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané,  

máme za sebou vánoční svátky, které, jak doufám, 

většina z vás prožila poklidně, ve zdraví, v kruhu svých 

nejbližších. Rok se s rokem sešel a máme před sebou 

nový vstup do dalšího období… 

Nastává čas bilancování a pro mnohé také čas 

přemýšlení o budoucnosti. Je pravda, že právě uplynulý 

rok znamenal pro mnohé hlubší zásah do peněženek  

a s tím i související uvažování o finanční budoucnosti.  

A to nejen ve vztahu k finanční krizi nebo jen  

k výsledkům různých vládních reforem. Nařízená 

ustanovení roku 2020 nám udělala čáry přes rozpočet  

a zakázala tím konání mnohých obecních akcí, na které 

jsme se mnozí jistě těšili. Ale i přesto jsme začátkem 

roku stihli zorganizovat obecní ples pod názvem 

„Trnávka sa nesúdí“. S jistotou můžeme říci, že letos si bohužel valčík a polku 

společně nezatancujeme. Zadařilo se uskutečnit také Trnavský „žbluňk“, 

sportovní akci na místním koupališti plnou zábavy, kterou by rozhodně byla 

škoda letos vynechat.  Slunný pohádkový les v září navštívilo rekordních 271 

dětí v doprovodu rodičů a příbuzných, takže organizátoři se rozhodně 

nenudili. Během loňského roku došlo též k rekonstrukci sociálního zařízení 

v místním pohostinství a položení dlažby a tím i zvětšení prostoru před 

kioskem na koupališti. A co nás čeká letos? Je zažádáno o dotace na opravy 

místních komunikací a na výstavbu další části chodníkového tělesa.   
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Pokud nám to situace dovolí, určitě se budeme snažit zorganizovat veškeré 

obecní akce, na které jsme všichni zvyklí. V plánu máme uskutečnit 

obnovený a lidmi oblíbený Pochod z Trnávky do Trnávky, a to i přes mírná 

opatření, pokud by trvala. Věřme, že rok 2021 bude v mnohém přelomový  

a jeho změny se budou promítat i do let příštích. Je tedy dobré se do budoucna 

dívat s optimismem a doufat v lepší časy. Doufat v to, že následujících dvanáct 

měsíců budeme trávit s větším poklidem, a hlavně ve zdraví. Nenechme se 

vykolejit strachem a nervozitou z neznámého. Oprašme naše lidství. Zdravý 

rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat i po celý tento 

rok. Dělejme vše proto, abychom si mohli na konci roku 2021 říci, že jsme jej 

prožili lépe než rok minulý, ať už jsme jakéhokoliv vyznání, politické 

příslušnosti, zaměření, či třeba zdravotní a sociální situace.  

Pojďme si uvnitř slíbit, že nadcházející dny nového roku se pokusíme trávit 

příjemně a pokusíme se, když ne úplně vypnout, tak alespoň omezit naše 

myšlenky na stres, na práci a budeme více myslet na své zdraví a na lidi kolem 

nás. A pokud si dáváme předsevzetí, měla by obsahovat především úctu  

k našim bližním a spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení pro názory 

druhých a oproštění se od všech malicherností, které nám znepříjemňují 

život. Věřím, že i v roce 2021 s plným nasazením, s vervou a pevným zdravím 

uskutečníme naše společné i osobní cíle.  

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, milé děti, přeji vám a vašim blízkým 

jménem svým i jménem zastupitelstva obce Trnávka z celého srdce splnění 

vašich přání a vše dobré v roce 2021. 

 

Starosta obce Dalibor Šimečka  
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OBECNÍ KNIHOVNA 

 

Obecní knihovna v Trnávce děkuje svým stálým a věrným čtenářům, kterých 

k dnešnímu dni registruje 113, za jejich přízeň. Po znovuotevření v novém 

roce 2021 se opět budeme těšit na vaše návštěvy. Zároveň jsou vítáni 

k registraci i čtenáři noví, za které budeme rovněž rádi. Připomínáme, že 

registrační poplatek knihovny na rok 2021 zůstává stále stejný, a to ve výši 

50 kč za dospělou osobu a 20 Kč za dítě do 15 let věku. V naší nabídce 

s počtem více než 3 000 knížek je z čeho vybírat. Pro zpestření výběru z naší 

nabídky nám několikrát do roka Městská knihovna Nový Jičín propůjčuje 

knihy ze svých řad a zároveň naše knihovna přikupuje zhruba dvakrát ročně 

knižní novinky. Mezi ty prosincové patří například… 

Ságy:  

Válka skončila a kavárna U Anděla zůstala jako zázrakem 
ušetřena. Přes všechny překážky chce tento rodinný podnik  
s bohatou tradicí opět učinit skvělým místem setkávání 
významných osobností, čímž byl proslulý dříve. Mladý mír však 
již brzy zkalí první konflikty… (autor: Anne Jacobsová) 

  V pohnutých časech 2. světové války musela rodina 
venkovské sídlo na příkaz sovětské okupační správy 
opustit. Touha po domově však Franzisku nikdy 
neopustila. Společně s vnučkou Jenny se snaží vrátit 
starobylému venkovskému sídlu dřívější lesk. 
Přitom se jí vynořují vzpomínky na bezstarostné  

dětství, na ztrátu rodičů a sourozenců, i na první velkou lásku, Waltra Iversena, kterého 
jí vzala válka. Když se náhle dozví, že je Walter naživu, začne rozplétat příběh, který by 
mnozí raději nechali spát... (autor: Anne Jacobsová) 

Detektivky: 

Když Kate Marshallová objeví ve vodní nádrži mrtvé tělo mladého muže, 
policie jeho smrt považuje za tragickou nehodu. Postupně vychází najevo, 
že mladík byl výborný plavec a taky není jasné, co ve vodní nádrži dělal 
uprostřed noci. Jestli uměl plavat, proč by se utopil a proč jeho zranění 
vůbec neodpovídají policejnímu scénáři? (autor: Robert Bryndza) 
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Svobodná matka Joanna se z Londýna přestěhovala do přímořského 
městečka, kde chce začít nanovo. Aby se lépe seznámila s místními, 
rozhodne se přihlásit do čtenářského kroužku. A právě zde vypustí, co se 
doslechla, že prý zde žije žena, která jako mladá zabila malého chlapce. Pro 
ospalé městečko je to velké sousto, obyvatelé začnou spekulovat, o koho se 
jedná. Nastane vzájemné obviňování… (autor: Lesley Kara) 
V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem 
Eliščina matka už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď vrací, aby 
dávné události pochopila. Po jejím příjezdu však zmizí mladá žena a další je 
zavražděna. Spojitost zločinu se starým nevyřešeným případem nakonec 
přivede na scénu kriminalistu, který během pátrání po vrahovi zjišťuje, že 
místní před ním tají temnou minulost. (autor: Michaela Klevisová) 

 

Knihou Hadrový panák vše začalo. Loutkářem to pokračovalo. A teď je tu 
Konec hry - případ, v němž půjde o všechno. Případ, kterým se vražedný 
kruh uzavírá. (autor: Daniel Cole) 

 

V temných uličkách Brightonu kdosi napadl mladou ženu. Zranění se zprvu 
nezdají vážná, ale oběť za 24 hodin umírá v agónii a na jejím těle se najde 
smrtící tetování. Po zmizení druhé ženy už inspektor Sullivan ví, že čelí 
sériovému vrahovi. Jedno ale nečekal - hlavním podezřelým je syn tatérky, 
jeho bývalé milenky Marni. Dokážou se přenést přes minulost a spojit síly, 
než se rozsudek smrti objeví na kůži další oběti? (autor: Alison Belshamová) 

Faktografická biografie:  

Vzpomínky na reflektory ozářené tváře prvorepublikového a 
protektorátního filmu se nesmazatelně vryly do naší paměti. 
Jak tehdejší hvězdy stříbrného plátna prožívaly svá vrcholná 
léta mezi kulisami ateliérů? Nahlédněme do jejich životů, 
které ani zdaleka nekončily poslední filmovou klapkou. 
Kamera běží, začínáme! (autor: Alžběta Nagyová) 

  

A těšit se můžete na spoustu jiných nově zakoupených knih nejen pro 

dospělé, ale také pro děti! 
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OZV č. 4/2020, MÍSTNÍ POPLATKY 

 

Na svém zasedání dne 17.12.2020 schválilo zastupitelstvo obce Obecně 

závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Vyhláška nabývá platnosti dne 1.1.2021. Plné znění 

vyhlášky najdete na webových stránkách obce na úřední desce.  

Roční poplatek byl touto vyhláškou navýšen na 480 Kč za osobu. Poplatek je 

nutné uhradit do konce měsíce března, popřípadě ve dvou splátkách (tj. 240 

Kč za první pololetí a 240 Kč za pololetí druhé – splatnost do konce září).  

Známky na popelnice za rok 2020 platí do konce března 2021 a nové známky 

na rok 2021 budou po úhradě svozu vylepovat na popelnice při vývozu 

zaměstnanci obce na konci měsíce března. O bližším termínu vás budeme 

informovat.  

Poplatek ze psů na rok 2021 je nezměněn a činí 120 Kč za jednoho psa. 

Přihlašuje se pes starší 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku 

(tj. obecnímu úřadu) vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího 

vzniku. Stejným způsobem je povinen také oznámit zánik své poplatkové 

povinnosti.  

Oba tyto poplatky je nutné uhradit do konce března 2021 buď v hotovosti na 

Obecním úřadě v Trnávce v úřední dny, nebo převodem na účet  

č. 25929801/0100. K úhradě poplatku za odpady i za psa přes účet bude 

každému poplatníkovi přidělen variabilní symbol, na základě kterého provede 

platbu. Variabilní symbol bude každému poplatníkovi doručen na adresu 

trvalého bydliště do 15. února 2021. 
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NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE 

 

Obec Trnávka přijme pracovníka na trvalý pracovní poměr na údržbu 

veřejných prostranství. 

 

Náplň práce: 

• Provádění údržby zeleně, zimní údržba, péče o obecní komunikace  

• Práce v terénu s křovinořezem a sekačkou 

• Obsluha malotraktoru 

• Drobné zednické práce, technické opravy a údržba v obci 

 

Nabízíme: 

• Hlavní pracovní poměr 

• Ranní směna 

• Stabilní zaměstnání  

• Finanční ohodnocení od 23.000 Kč + odměny 

• Nástup dle dohody 

• 25 dní dovolené 

 

Požadujeme: 

• Samostatnost 

• Manuální zručnost 

• Zodpovědnost, spolehlivost 

• Řidičský průkaz skupiny B (skupiny T výhodou) 

 

V případě zájmu nás kontaktujte na obec@trnavka.cz, tel. čísle 721 860 150, 

poštou na adresu Obecní úřad Trnávka, Trnávka č.p. 1, 742 58 nebo osobně 

na Obecním úřadě Trnávka. 

 

 

 

 

mailto:obec@trnavka.cz
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ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ  

 

V roce 2020 se z důvodu nouzového stavu uskutečnily pouze čtyři schůze. 

V měsíci březnu jsme uspořádali pro členy malé občerstvení v rámci MDŽ. 

Květnový zájezd se vlivem epidemiologické neuskutečnil, zorganizovali jsme 

jej až na schůzi srpnové. Zájezd proběhl 15. září s účastí 39 členů. V obci 

Modrá jsme si mohli prohlédnout muzeum Živá voda a díky odbornému 

výkladu se i mnohé dovědět. Nevynechali jsme ani skanzen, který s muzeem 

sousedí. Po vydatném obědě v motorestu Sport v Babicích jsme dorazili do 

obce Spytihněv, odkud jsme se projeli lodí Morava do Napajedel. V průběhu 

plavby nás průvodkyně seznámila s historií Baťova kanálu. Plánovaný cíl  

v Napajedlech byl hřebčín, opět s výkladem. Moravou jsme následně připluli 

nazpět. Zájezd jsme zakončili společnou večeří v restauraci Na Roli 

v Petřvaldu.  

V letošním roce nás bohužel opustili dva naši členové, pánové Oldřich 

Smékal a Ivan Juráš. 

Klub důchodců přeje všem spoluobčanům do nového roku 2021 pevné zdraví 

a optimismus.  

Klub důchodců Trnávka 

 

HLEDÁNÍ DOBOROVOLNÍKŮ 

 

Krizový štáb Moravskoslezského kraje vyzývá občany Moravskoslezského 

kraje k poskytnutí dobrovolné pomoci při zvládání epidemiologické situace. 

Přihlásit se též můžete k pomoci při testování pomocí antigenních testů 

(podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách kraje). Dobrovolníci se 

mohou zaregistrovat na emailové adrese: spolu2@msk.cz. 

 

 

 

mailto:spolu2@msk.cz
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

Začátkem měsíce ledna byl vám, občanům Trnávky, distribuován stolní 

kalendář s motivy naší obce jako dárek. Bohužel z důvodu nepřesných 

podkladů dodaných svozovou firmou došlo k tiskové chybě a svoz 

komunálního odpadu je v kalendáři uveden špatně. První vývoz popelnic  

v roce 2021 byl 5. ledna. Svoz komunálního odpadu bude tedy probíhat 

pravidelně každé liché úterý čili NE v sudém týdnu, jak je uvedeno  

v kalendáři. 

Za tuto chybu se občanům omlouváme a doufáme, že i tak se bude první 

trnavský kalendář líbit a dobře posouží. 

Má-li někdo o kalendář ještě zájem, je k zakoupení na OÚ Trnávka za cenu 

50 Kč/ks. 

 

ZMĚNA VODNÉHO A STOČNÉHO 

 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu 

s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností 

od 1. ledna 2021 takto:  

Cena v Kč/m3 

Voda pitná (vodné) 43,52 Kč/m3 (bez DPH) 47,87 Kč (vč. 10% DPH) 

Voda odvedená (stočné) 38,66 Kč/m3 (bez DPH) 42,53 Kč (vč. 10% DPH) 

 

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu 

měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě bude 

postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 

odběratelem a dodavatelem.  
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Vážení přátelé,  

do poslední chvíle jsme věřili, že se 

s vámi se všemi znovu osobně setkáme 

při Tříkrálové sbírce. Koledníci měli 

vyžehlené obleky, nachystané dárky. O 

to více nás mrzí, že nám současná 

epidemiologická situace osobní koledu neumožnila… 

Přejeme vám proto alespoň tímto způsobem vše dobré v novém roce. Také 

letos vás prosíme o podporu naší charity. Výtěžek z Tříkrálové sbírky je pro 

nás velmi důležitý. Jen díky vaší štědrosti jsme v minulém roce mohli 

zakoupit nové zdravotnické pomůcky do půjčovny, podpořit děti ve 

volnočasových aktivitách a financovat projektovou dokumentaci k nové 

charitní budově. Nic z toho bychom bez vaší podpory nezvládli. Děkujeme. 

Na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz je pro vás jako malé 

poděkování připravena koleda online. Na webových stránkách Charity 

Studénka https://studenka.charita.cz se zase dozvíte více o naší činnosti a 

využití Tříkrálové sbírky. 

Finančně můžete letos Tříkrálovou sbírku podpořit takto: 

✓ Bankovním převodem – číslo účtu sbírky je 66008822/0800, VS Charity 

Studénka je 77708015 

✓ Online kasičkou na webové stránce www.trikralovasbirka.cz 

✓ Vhozením hotovosti do pokladničky, která je k dispozici na Obecním 

úřadě Trnávka do 24. ledna 2021 

✓ QR platbou 

 

 

Za vaši štědrost děkují  
koordinátoři sbírky! 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/
https://studenka.charita.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/
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RODINNÝ PRŮVODCE 

 

Odborné sociální poradenství, podpora a provázení pro rodiny, děti a osoby 

žijící se zdravotním postižením, to je Rodinný průvodce.  

Poskytuje bezplatně a anonymně odborné sociální poradenství a podporu při 

řešení obtížné životní situace dětem a mladým lidem do 35 let se zdravotním 

postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím. Řídí se zásadami 

individuálního přístupu, diskrétnosti a možnosti zůstat v anonymitě. 

Poskytuje poradenství v oblastech týkajících se života se zdravotním 

postižením, informace o navazujících službách a pomáhá je také 

zprostředkovat.  Službu zajišťují dvě pracovnice poradny za podpory 

odborných lektorů. 

K dnešnímu dni služba Rodinný průvodce poskytla pomoc prostřednictvím 

poradenství 167 rodičům a jejich dětem, provedla 1044 intervencí, 253 

kontaktů a zorganizovala 8 setkání skupin rodičů. 

Poradí vám v otázkách týkajících se: 

• zdravotního postižení – příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek 

na pořízení zvláštní pomůcky, příspěvky na kompenzační pomůcky ze 

zdravotního pojištění, průkazy OZP, invalidní důchody, svéprávnost, 

• navazujících služeb, volnočasových aktivit, 

• uplatňování práv při odvolání proti nepřiznání adekvátního stupně 

příspěvku na péči, průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP/P), kompenzační pomůcky 

apod. 

Dále nabízí: 

• prostřednictvím knihovny literaturu týkající se zdravotního postižení, 

• zasílání aktualit týkajících se zdravotního postižení, 

• možnosti získat nové dovednosti ke zvládání náročné životní situace, 

vzájemně se sdílet a inspirovat na tematických setkáních pečujících 

s odbornými lektory, 
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• pohnout se z místa pomocí technik MAPA a CESTA (když nevíte kudy 

kam, kde se nacházíte, kam se chcete dostat) – vhodné pro mladé dospělé 

se zdravotním postižením a pečující na životní křižovatce, 

• provedení a podpoření při zvládání starostí všedního dne v životě 

pečujícího. 

Jsou tady pro ty, kteří žijí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, 

kombinovaným, PAS nebo vzniklým následkem těžkého úrazu) a vzácným 

onemocněním, jejich rodiny a osoby pečující převážně z Moravskoslezského 

kraje. Nemusíte na to být sami! 

 

V případě těchto otázek kontaktujte: 

• Mgr. Pavla Hodinová (774 244 256, 552 301 406)  

nebo Bc. Gabriela Máchová Čumpelíková (774 244 511, 552 301 406) 

• E-mail: pruvodce@prorodiny.cz 

• Facebook.com/strediskovyzva/ 

• www.vyzva.prorodiny.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pruvodce@prorodiny.cz
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FINANČNÍ ÚŘAD 

 

Máte problém či dotaz k přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021? 

Nechoďte kvůli tomu na finanční úřad, raději na své územní pracoviště 

zavolejte, napište nebo si informace vyhledejte na webových stránkách.  

Vyplněná přiznání prosím vkládejte do sběrných boxů. 

V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani  

z nemovitých věcí, často přitom řeší své problémy s přiznáním osobně na 

finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Z důvodu zamezení dalšímu 

šíření onemocnění COVID-19 však nebude v lednu 2021 možné osobní 

projednání těchto daňových záležitostí na finančním úřadě ani jeho 

územních pracovištích (jako tomu bylo v minulých letech).  Občané přesto  

o konzultace se zaměstnanci ani o pomoc s problémy při vyplnění přiznání 

nepřijdou. Se svými dotazy se na zaměstnance mohou obracet telefonicky,  

e-mailem nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém 

územním pracovišti. Speciální telefonické informační linky zřízené na 

každém územním pracovišti zajistí všem tazatelům odpovědi na položené 

otázky k dani z nemovitých věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat na 

dotazy občanů a firem budou na zřízených infolinkách zaměstnanci útvarů 

majetkových daní všech územních pracovišť finančního úřadu, a to  

v pracovních dnech od 4. ledna 2021.  

Finanční úřad proto zveřejňuje čísla speciálních informačních linek, kam 

mohou občané i firmy volat od 4. ledna 2021 své dotazy ohledně 

problematiky daně z nemovitých věcí takto:  

- v pondělí a ve středu (od 8:00 -16:30 hodin) 

- v úterý a čtvrtek (od 8:00 - 14:30 hodin)  

- v pátek (od 8:00 - 13:30 hodin) 
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Územní pracoviště finančního 

úřadu 

E-mailové adresy pro 

příjem dotazů veřejnosti 

k dani z nemovitých věcí 

Telefonické linky pro příjem 

dotazů veřejnosti k dani 

z nemovitých věcí 

ÚP Ostrava I, Jurečkova 940/2, 

Ostrava 
podatelna3201@fs.mfcr.cz 

596 150 111,  

596 150 360  

ÚP Ostrava II, Horní 1619/63, 

Ostrava Hrabůvka 
podatelna3202@fs.mfcr.cz 596 705 304 

ÚP Ostrava III, Opavská 

6177/74A, Ostrava – Poruba 
podatelna3203@fs.mfcr.cz 

596 905 360,  

596 905 322 

ÚP v Opavě podatelna3216@fs.mfcr.cz  
553 681 390,  

553 681 391  

Úp v Hlučíně podatelna3211@fs.mfcr.cz 595 021 365 

ÚP v Bruntále podatelna3205@fs.mfcr.cz 554 792 111 

Úp v Krnově podatelna3214@fs.mfcr.cz 554 695 111 

ÚP v Novém Jičíně 
podatelna3215@fs.mfcr.cz 

 

556 788 360, 

556 788 341 

ÚP v Kopřivnici podatelna3213@fs.mfcr.cz 556 882 360 

ÚP ve Frýdku-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 311 

ÚP v Třinci podatelna3218@fs.mfcr.cz 558 382 367 

 

ÚP v Karviné 

 

podatelna3212@fs.mfcr.cz 
596 304 600,  

596 304 111 

ÚP v Havířově 
podatelna3210@fs.mfcr.cz 

 

596 495 111,  

596 495 309 

finanční úřad 

Na Jízdárně 3162/3, Ostrava 

podatelna3200@fs.mfcr.cz 

 
596 651 111 

 

 

Bližší informace k této problematice (např. kdo má povinnost platit daň 

z nemovitosti, do jaké lhůty a jaké jsou možnosti úhrady této daně) a celý 

článek naleznete na webových stránkách obce Trnávka v sekci 

informace/oznámení. 
 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

mailto:podatelna3201@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3202@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3216@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3211@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3205@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3215@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3207@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3212@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3210@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3200@fs.mfcr.cz
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KONTAKTY 

 

Obecní úřad Trnávka 

Telefon: 556 729 049 

 Pošta Trnávka 

Telefon: 954 274 261 

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 
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