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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

     prosinec 2018 
 

SSLLOOVVOO  SSTTAARROOSSTTYY  

Vážení a milí spoluobčané,  

již za několik dnů budeme slavit Štědrý den  

a následující vánoční a novoroční svátky. Zvláštní 

atmosféru Vánoc cítíme asi všichni, když se za světel 

svíček každý rok sejdeme u vánočního stromku.  

Ale Vánoce nejsou pouze nazdobený stromeček 

obložený spoustou dárků, slavnostní večeře, pouštění 

lodiček ze skořápek ořechů a rozkrajování jablíček. 

Vánoční svátky a před nimi adventní doba jsou časy, 

kdy bychom se měli v dnešní uspěchané době zastavit, 

zamyslet se a věnovat co nejvíce svého času svým 

blízkým. Dovolte mi, abych vám všem v tomto období 

a do celého příštího roku 2019 popřál  

co nejméně stresu, abyste si v této vánoční době 

našli více času nejen pro své blízké z rodinného 

kruhu, ale i pro skutečné přátele. Těm nejmenším 

bych chtěl popřát hodně dárků pod stromečkem. 

Nám dospělým přeji klid  

a dostatek rodinné pohody, těm starším hlavně 

pevné zdraví a dostatek životního optimismu.  

 

Starosta obce Trnávka Dalibor Šimečka 
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VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  

Obec Trnávka, Pěvecké sdružení Kopřivnice a Dětský pěvecký sbor Gaudium 

srdečně zvou všechny občany pro zpříjemnění vánočních chvil a pohody  

na tradiční 

VÁNOČNÍ KONCERT,  

který proběhne ve čtvrtek 27. prosince 2018  

od 18.30 hodin v kostele sv. Kateřiny v Trnávce. 

Dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela. 

Prodlužte si pohodovou atmosféru Vánoc! 

 

IINNFFOORRMMAACCEE  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU  

Obecní úřad Trnávka informuje občany, že poslední úřední den v roce 2018 

bude ve středu 19. prosince 2018. Prvním úředním dnem v novém roce 2019 

bude středa 2. ledna 2019. 

 

 

ZZMMĚĚNNYY  OORRDDIINNAAČČNNÍÍCCHH  HHOODDIINN  

MUDr. Krkošková oznamuje svým pacientům, že v měsíci prosinci letošního 

roku již nebude v obci Trnávka ordinovat. 
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OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  OO  KKOONNÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  OOBBCCEE  

1. zasedání zastupitelstva obce Trnávka proběhne v pondělí 17. prosince 2018 

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

Program: 

➢ Zahájení 

➢ Zpráva o činnosti rady obce  

➢ Jednací řád zastupitelstva obce a výborů 

➢ Rozpočet obce na rok 2019 

➢ OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu 

➢ Různé 

➢ Interpelace 

➢ Usnesení 

➢ Závěr 

 

 

OOBBEECCNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNAA  TTRRNNÁÁVVKKAA  

Obecní knihovna v Trnávce informuje své čtenáře, že posledním výpůjčním 

dnem roku 2018 bude čtvrtek 20. prosince 2018. 

Zároveň bychom chtěli čtenáře informovat, že místní knihovna v letošním roce 

zakoupila spoustu nových knih, ze kterých si určitě každý vybere svůj oblíbený 

žánr… 

Autor Ken Follett – trilogie Pilíře země, Na věky věků, Ohnivý sloup a trilogie 

Pád titánů, Zima světa, Hranice věčnosti 

Autor Henning Mankell - Ve slepé uličce; Neklidný muž; Vrazi bez tváře;  

Psi z Rigy 

Autor Lars Kepler – Stalker; Svědkyně ohně; Písečný muž 

Autorka Sandra Brown – Záměna; Pavučina z hedvábí; V žáru lásky; Nízký tlak; 

Adamův pád 
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Autorka Táňa Keleová Vasilková – Přítelkyně; Okénko do snů; Co to bude? 

Autorka Barbara Woodová - Bílá žena; Hvězda Babylonu 

Autorka Julia Drosten – Lvice z Maroka 

Autorka Mirka Manáková – Arabská milenka 

Autor Colin Falconer – Velká láska malých rozměrů 

Autorka Anne Jacobsová – Panský dům a jeho dědictví 

Autorka Ann Moorenová – Sbohem, Irsko 

Autorka Barbara Erskinová – Oheň je tvým osudem 

Autorka Stephanie Laurensová – Srdce korzára 

Autorka C. J. Tudor – Kříďák 

Autoři Aleš Palán a Jan Šibík – Raději zešílet v divočině 

Autor Tim Dedopulos – Hádanky a hlavolamy Alberta Einsteina 

Autor Mark Gatiss – Ve jménu Jeho Veličenstva 

Autorka Esther Perelová – Přehodnocení nevěry 

Autorka Iva Lecká – Koktejl štěstí 

Autorka Cynthia Harrod Eagles – Sbohem, Piccadilly 

Autorka Ellen Keithová – Holanďanka 

Autorka Elise Valmorbida – Madona z hor 

Autor Wladyslaw Szpilman – Pianista 

Autor Michal Vaněček – Mlýn 

Autorka Radka Třeštíková – Veselí 

Autor Patrik Hartl – Nejlepší víkend  

Autor Jeff Kinney – Deník malého poseroutky Radosti zimy 

 

Přijďte si vybrat z knižních novinek! 

Děkujeme stálým čtenářům za jejich přízeň. Těšíme se na vás v novém  

roce 2019 a věříme, že počty našich čtenářů se opět rozrostou. 
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ZZMMĚĚNNAA  CCEENNYY  VVOODDNNÉÉHHOO  AA  SSTTOOČČNNÉÉHHOO  

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou 

legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností  

od 1. ledna 2019 takto:  

 

          Cena v Kč/m3 

Voda pitná (vodné)  39,18 Kč/m3 (bez DPH) 45,06 Kč (vč. 15% DPH) 

Voda odvedená (stočné) 34,80 Kč/m3 (bez DPH) 40,02 Kč (vč. 15% DPH) 

 

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu 

měřidel následujícím po 1. lednu 2019, popřípadě bude 

postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem 

a dodavatelem.  

 

SSVVOOZZ  OODDPPAADDUU  

Poslední svoz odpadu v letošním roce bude v úterý 25. prosince 2018. 

V novém roce 2019 proběhne první svoz odpadu v úterý 8. ledna a následně 

každý sudý týden v úterý.  

 

OODDPPAADDOOVVÉÉ  HHOOSSPPOODDÁÁŘŘSSTTVVÍÍ  

Informujeme občany, že sběrná místa jsou určená pouze pro tříděný odpad 

(plasty, sklo, papír) nikoliv pro odpad velkoobjemový. Svoz tohoto 

velkoobjemového odpadu probíhá vždy dvakrát ročně. 

Žádáme proto občany, aby dbali pořádku v naší obci a nenechávali ledabyle 

pohozeny kusy nábytků, věšáků, židlí a jiných u kontejnerů, kam nepatří. 
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VVČČEELLAAŘŘSSKKÝÝ  KKRROOUUŽŽEEKK  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  22001188  

Začátek roku byl ve znamení příprav na soutěž „Zlatá včela“, která se koná 

každoročně koncem dubna a v květnu. Letos se soutěž pro Moravskoslezský kraj 

konala v Mostech u Jablunkova. Soutěžilo se v kategorii 6. – 9. třída. Letos v této 

kategorii soutěžilo 71 žáků. Z našeho VKM se zúčastnili 3 žáci a umístili se takto: 

            4. místo - Jaromír Horkel z Kateřinic                                                                           

          12. místo - Tobiáš Tyleček z Kateřinic 

          16. místo - Martin Weidinger z Trnávky 

Jaromír Horkel postoupil do celostátního kola, kde se z 36 soutěžících umístil  

na 9. místě. 

2 žáci našeho VKM se zúčastnili „Školy mladých včelaříků“ v Chlebovicích. 

Daniel Bula z Trnávky se zúčastnil setkání žáků VKM v Kladně, 

které bylo určeno pro žáky středních škol. 

Aktivně jsme se také zapojili do projektu „Pojď, stluč si s námi 

rámek nebo utoč svíčku“, který byl financován z dotace 

Moravskoslezského kraje.  

Na jaře jsme také vyráběli svíčky a prezentovali se na valentinské 

pouti v Příboře, kde jsme stloukali rámy a svinovali svíčky 

z mezistěn a nechávali jsme zájemce si to také zkusit. Na jaře a po celé léto jsme 

pracovali na včelstvech, kde jsme prováděli mimo jiné chov matek, vytváření 

oddělků, vytáčení medu a přípravy včelstev na nový včelařský rok. 

V Trnávce na podzimní zahrádkářské výstavě jsme kromě těchto aktivit vyráběli 

svíčky ze včelího vosku. Bylo tam dost zájemců a někteří si mohli vlastnoručně 

vyrobenou svíčku odnést domů. Stloukání rámku ale moc zájemců nemělo. Také 

jsme se zúčastnili jarmarku při rozsvícení vánočního stromku v Trnávce. 

Od září jsou v kroužku 4 žáci a v současné době se přihlásil další. Kdyby měl 

někdo zájem se k nám přidat, informujte se u předsedy Lumíra Šimečky, 

Trnávka č.p. 192.  

Budete vítáni.           

Za VKM Příbor   Šimečka Lumír – vedoucí kroužku



                 Trnavský občasník prosinec 2018 

7 

 

 

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).  

  

 

VÁNOČNÍ ŠTOLA 
 

Ingredience: 
50 g sádla, 500 g hladké mouky, 2 vejce,  

1 vanilkový cukr, 3 lžíce rumu, 120 g rozinek, 

prášek do pečiva, 125 g Hery, 1 kostka měkkého 

tvarohu, 120 g nahrubo nasekaných ořechů či 

kandovaného ovoce, 200 g cukru krupice 

 

 

Postup: 
Ze všech ingrediencí vypracujeme na vále těsto, 

uděláme 2 válečky a dáme péci do středně vyhřáté 

trouby (180 °C), pečeme asi 3/4 hodiny. Po upečení 

ještě teplé potřeme rozpuštěným máslem a obalíme  

v cukru s vanilkou. Po vychladnutí zabalíme do 

alobalu a uložíme v chladnu. 

 

 

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 

7.00-8.30 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. Joanna Iwanuszková  

Dětská lékařka – Stará Ves n. 

Ondřejnicí 

 Telefon: 558 669 246 

Pondělí 7.00-10.30 13.00-15.00  Pondělí  12.00-17.00 

Úterý 7.00-10.30 13.00-17.00  Úterý 7.00-9.00  

Středa 7.00-12.00   Středa  15.00-17.00 

Čtvrtek 7.00-10.30 13.00-15.00  Čtvrtek 7.00-9.00  

Pátek 6.30-12.00   Pátek  12.00-14.00 

 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


