
1 

 

T R N A V S K Ý  

občasník 
 

    říjen 2019 
 

SSEEMMIINNÁÁŘŘ  „„DDEEŠŠŤŤOOVVKKAA““  

Dovolujeme si vás pozvat na seminář „Dešťovka“ 

určený pro široku veřejnost, který se uskuteční  

ve středu 9. října 2019 v 17.00 hodin v zasedací 

místnosti v 10. patře Městského úřadu v Kopřivnici, 

ul. Štefánikova 1163. Cílem tohoto semináře je 

poskytnutí informací o dotacích pro vlastníky či 

stavebníky rodinných a bytových domů na využití 

srážkové a odpadní vody 

v domácnosti i na 

zahradě. 

 

 

SSEENNIIOORR  BBEEZZ  NNEEHHOODD  

 

Zveme všechny seniory na divadelní přednášku  

pod názvem  

SENIOR BEZ NEHOD.  

Součástí přednášek, které proběhnou  

ve středu 23. října 2019 od 17.00 hodin v sokolovně v Trnávce, budou 

naučná edukativní videa a herecké scénky, které budou zajímavou  

a zábavnou formou ilustrovat reálné scénky s dopravní tématikou. 

Život v pozdějším věku nemusí být plný omezení. Dozvíte se, jak můžete 

být i v seniorském věku aktivní řidič. Předpokládaná délka představení je  

1 hodina 30 minut. Vstup je zdarma a návštěvníci obdrží dárek. 

OBSAH: 

• Seminář 

„Dešťovka“ 

• Senior bez nehod  

• Podzimní výstava 

• Sbírka oblečení 

• Sběr nebezpečného 

a velkoobj. odpadu 

• Dopravní značení 

• Poplatky 

• Stojí, rezaví, vadí 

• Okleštění stromoví 

• Bezpečnostní 

desatero 

• Fotosoutěž 

• Prevence 

• Recept měsíce 

• Kontakty 
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PPOODDZZIIMMNNÍÍ  VVÝÝSSTTAAVVAA  ZZAAHHRRÁÁDDKKÁÁŘŘŮŮ  

 

Klub zahrádkářů v Trnávce vás zve na tradiční 

podzimní výstavku, tentokrát pod názvem 

  

PŘÍRODA A ZAHRADA, TO JE PROSTĚ PARÁDA, 

  

která se koná v prostorách zámku v Trnávce ve dnech 

26. a 27. října 2019 v časech od 13.00 do 18.00 hodin. 

Po oba dva dny budete mít možnost zakoupit různé 

rukodělné výrobky a pochutnat si na tradičním 

občerstvení. 

Výpěstky od občanů se budou přijímat ve čtvrtek  

24. října 2019 od 17.00 do 18.00 hodin v budově zámku. 

Na vaši účast se těší výbor klubu zahrádkářů!  

 

SSBBÍÍRRKKAA  OOBBLLEEČČEENNÍÍ  AA  VVĚĚCCÍÍ  

 

Obec Trnávka ve spolupráci se sociálním družstvem Diakonie Broumov 

pořádá tak jako v předešlých letech i letos 

 SBÍRKU POUŽITÉHO ŠATSTVA A VĚCÍ 

potřebných pro charitu. Podáním pomocné ruky můžete pomoci lidem  

v sociální nouzi, ve které se nacházejí. Vytříděný textil je rozesílán jako 

materiální pomoc lidem v České republice, východní Evropě a v zemích 

třetího světa, zejména v Africe. Důležitým aspektem činnosti Diakonie 

Broumov je také ochrana životního prostředí. Rádi bychom vás poprosili, 

zda byste textil, obuv, domácí potřeby a další věci před darováním prohlédli 

a poškozené případně vyřadili. Ty, které chcete darovat, prosíme, zabalte  

do krabic či igelitových pytlů a odevzdejte dne 29. října 2019 v čase od 8.00 

do 17.00 hodin do správní budovy bývalého areálu JZD v Trnávce.  
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Co sbíráme: 

letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), 

lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 

(minimálně 1 m2, nikoliv odřezky a zbytky látek), 

domácí potřeby (nádobí, skleničky), menší 

elektrospotřebiče (i nefunkční), hygienické potřeby 

(mýdla, prášky, čisticí prostředky), peří, péřové 

přikrývky a polštáře, deky a přikrývky, hračky a školní 

potřeby, nepoškozená obuv (páry svázané gumičkou či provázkem), kabelky, 

tašky, batohy, peněženky, knihy, časopisy. 

 

Věci, které vzít nemůžeme: 

oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon), 

znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize a počítače, 

nábytek, matrace, koberce. 

Děkujeme všem za dosavadní pomoc a věříme, že v letošním roce i v dalších 

letech bude z vaší strany ochota i nadále s námi spolupracovat a pomáhat 

potřebným.  

 

SSBBĚĚRR  NNEEBBEEZZPPEEČČNNÉÉHHOO  AA  VVEELLKKOOOOBBJJEEMMOOVVÉÉHHOO  OODDPPAADDUU  

 

Společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro 

vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/01 Sb. a obecně 

závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a vyřazeného 

elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena  

v termínu na tomto stanovišti: 

16. listopadu 2019  od 9.00 do 11.00 hodin  AREÁL BÝVALÉHO JZD 
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V této sběrně můžete bezplatně odevzdat nebezpečné odpady a vyřazené 

elektrozařízení:  

baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi 

znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, 

hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky 

barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, 

teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky 

postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, 

chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd. 

 

Dále bude organizován sběr objemového odpadu.  

Velkoobjemové kontejnery budou na výše uvedeném stanovišti přistaveny 

dne: 

16. listopadu 2019   od cca 8.00 do 17.00 hodin 

 

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad:  

starý nábytek, matrace, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod. 

Nepatří zde pneumatiky, televizory, ledničky či jiné elektrozařízení, tyto 

odpady odevzdejte prosím osobně v čase od 9.00 do 11.00 hodin 

pracovníkům pojízdné sběrny!!!!!! 
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DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  ZZNNAAČČEENNÍÍ  UU  ZZŠŠ  PPEETTŘŘVVAALLDD    

 

Informujeme řidiče, že se u základní školy v Petřvaldě objevilo dopravní 

značení, které není zcela běžnou součástí silničního provozu. 

K+R je odvozeno z anglického „Kiss and Ride“, česky „Polib  

a jeď“. Parkoviště K + R se označuje značkou č. IP 13e a je to parkoviště, 

které je určeno k zastavení za účelem vystoupení a nastoupení osob. Značka 

umožňuje zřizování míst pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních 

vozidel v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů a zastávek 

veřejné dopravy, v blízkosti kulturních a sportovních středisek, případně  

u škol. 

V České republice byla speciální dopravní značka pro takové místo poprvé 

zavedena novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. s účinností od 14. září 2010. 

Prosíme rodinné příslušníky, kteří dopravují děti do základní školy, aby 

takto označená parkoviště opravdu využívali v souladu s výše uvedeným 

předpisem, tj. vystup! – nastup! a odjíždíme. 
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PPOOPPLLAATTEEKK  ZZAA  SSVVOOZZ  OODDPPAADDUU  

 

Obecní úřad připomíná občanům, kteří mají zaplacený 

poplatek za svoz odpadu pouze za první pololetí, že  

do konce měsíce září měl být uhrazen poplatek za pololetí 

druhé. Občany, kteří stále nezaplatili, prosíme, aby tak 

učinili co nejdřív.  

Dále oznamuje, že známky na druhou popelnici v letošním 

topném období budete mít možnost vyzvednout  

na Obecním úřadě v Trnávce v úřední dny od 1. listopadu 2019. 

 

 

SSTTOOJJÍÍ,,  RREEZZAAVVÍÍ,,  VVAADDÍÍ  

 

Při procházce či projížďce naší hezkou vesnicí si můžete povšimnout 

autovraků a dlouhodobě odstavených vozů, které se nacházejí na místech 

určených například k parkování nebo k přistavení za účelem nastoupení 

nebo vystoupení z vozu. Takovéto automobily obec nejen hyzdí, ale 

v mnoha případech také velmi ztěžují výhled řidičům při výjezdu na silnici.  

Touto poznámkou apelujeme na vlastníky takových automobilů bez 

registračních značek a s prošlou STK, aby je odstranili z obecních pozemků, 

kde takováto odstavená auta nemají co dělat!   

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 



                 Trnavský občasník www.trnavka.cz 

7 

 

 

OOKKLLEEŠŠTTĚĚNNÍÍ  SSTTRROOMMOOVVÍÍ  

 

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, 

si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede 

nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností 

ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost 

odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné  

a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“). 

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU  

DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU 

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené 

v ČSN EN 50110-1. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů  

a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo při pádu ořezané větve 

stromů a jiných porostů hrozí dotek s vedením. 

V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob  

a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás kontaktujte  

na lince 800 850 860. 

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost 

větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení 

takto:  

 

✓ u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V): 

o 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného 

nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se 

předpokládá výstup osob, 

o 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení  

u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob. 
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Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn při provádění 

zásahu je 0,3 m. 

✓ u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného 

pásma: 

o vedení bez izolace 7 m*, 

o izolované vedení 2 m. 

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům vn při provádění 

zásahu je 1,5 m. 

✓ u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu 

ochranného pásma: 

o vedení bez izolace 12 m*. 

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům vvn při 

provádění zásahu je 2 m. 

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té 

době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 

Sb., ve znění účinném k 1. ledna 2016. 

 

Připomínáme, že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno 

nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Pokud ve shora uvedené lhůtě 

neprovedete zásah a bude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování 

zařízení distribuční soustavy, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, 

s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky 

po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena 

v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo 

ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo 

komunikace, budov, plotů apod. Při neplnění povinností vlastníka může být 

Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody 

v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady 

související s likvidací vzniklé škody. 

Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků, že v zákonem vymezených 

případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací 

povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném 

znění. 
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BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTNNÍÍ  DDEESSAATTEERROO  

 

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů. 

Každý rok dochází k více než tisícovce požárů  

v obytných budovách. Měli bychom si uvědomit, že 

odpovědnost za své chování a za technické 

zabezpečení svých domovů proti požáru neseme 

pouze my sami. Aby k těmto požárům nedocházelo  

a nedocházelo tak i k úmrtím a zraněním, dodržujte 

přiložené bezpečnostní desatero.  

 

1. Čtěte návody: 

Instalujte a užívejte tepelné a jiné 

spotřebiče v souladu s průvodní 

dokumentací výrobce. 

2. Hlídejte otevřený oheň: 

Nenechávejte bez dozoru otevřený 

plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte 

opatrnost při vaření. 

3. Pozor na cigarety: 

Při kouření a odhazování nedopalků 

do odpadkových košů nedopalky vždy 

dokonale uhaste. 

4. Kontrola komínů: 

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz 

spalinových cest. 

5. Topte, jak se má: 

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé 

látky, popel ukládejte do nehořlavé 

nádoby. 

 

6. Poučte své děti: 

Dejte z dosahu dětí zápalky, 

zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí 

vzniku požáru. 

7. Vybavte svoji domácnost: 

Instalujte hlásiče požáru, vybavte 

domácnost hasicími spreji a 

přenosnými hasicími přístroji. 

8. Udržujte v pořádku uzávěry 

inženýrských sítí: 

Hlavní vypínače elektrického 

proudu, uzávěry vody a plynu musejí 

být řádně označené a přístupné. 

9. Kontrolujte elektrická zařízení: 

Kontrolujte pravidelně stav 

spotřebičů a šňůrových vedení. 

10. Udržujte průchodné chodby a 

schodiště: 

V případě požáru oceníte, že budete 

moci z hořícího domu rychle utéct a 

zachránit členy rodiny. 
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FFOOTTOOSSOOUUTTĚĚŽŽ  

 

Obec Trnávka vyhlašuje soutěž fotografií amatérských fotografů na téma 

„Trnávku mám rád/a“. 

Účastníci soutěže mohou zasílat fotografie s tematickou vazbou k obci 

Trnávka, které byly pořízeny i před rokem 2019.  

Účastníci mohou do soutěže zasílat pouze fotografie, ke kterým mají 

autorská práva. Zasláním soutěžních fotografií účastník potvrzuje své 

autorství a souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití fotografií organizátorem 

soutěže. U fotografií, kde je zachycena nějaká osoba, je nutné, aby autor měl 

souhlas zachycené osoby se zveřejněním fotografie. 

Pozn.: Přihlášením do soutěže, uděluje účastník souhlas se zpracováním, zveřejněním a využitím 

sdílených údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a stejně tak se zpracováním 

uvedených údajů organizátorem. Při zpracování osobních údajů dbá organizátor na dodržování 

nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Účastníkem soutěže se stává každá fyzická osoba, která zašle svou 

fotografii/fotografie spolu s kontaktními údaji do soutěže.  

Organizátor Obec Trnávka si vyhrazuje právo k bezplatnému použití 

vybraných fotografií ve svých tiskových materiálech, na webu  

a na jednorázových akcích obce, a to vždy spolu se jménem autora snímku. 

Fotografie budou přijímány pouze elektronicky na e-mailové adrese 

ou@trnavka.cz. Do předmětu e-mailu napište heslo „FOTOSOUTĚŽ a své 

příjmení“.   

Jeden účastník může zaslat maximálně 5 snímků. V emailu s fotografiemi 

uveďte své jméno a příjmení, věk, adresu, popř. název snímku a místo jeho 

vzniku.  

Fotografie musí být ve formátu JPG, s minimálním rozlišením 1 600 x 1 200 

pixelů, maximální velikost příloh v jednom e-mailu je 9 MB. V případě větší 

velikosti využijte služeb typu www.uschovna.cz, www.leteckaposta.cz 

apod. 
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Organizátor může z fotosoutěže vyřadit fotografie, které: 

✓ neodpovídají tématu,  

✓ jsou v rozporu s dobrými mravy či právním předpisy,  

✓ by svým zveřejněním mohly poškodit organizátora, 

✓ jsou ve špatné kvalitě, která neumožní reprodukci. 

 

 

 

 

 

Fotografie budou rozděleny na dvě kategorie, a to pro děti a mládež do  

18 let a dále na kategorii nad 18 let.  

Soutěžní fotografie budou přijímány od 7. října 2019 do 18. listopadu 2019. 

Fotografie budou vystaveny v budově zámku při příležitosti akce Rozsvícení 

vánočního stromu dne 30. listopadu 2019, kde o vítězi rozhodnou 

návštěvníci akce z řad veřejnosti.  

Autoři vítězných fotografií budou oceněni obecními propagačními 

předměty. 

 

Těšíme se na originální a kreativní fotografie z naší obce. 
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PPRREEVVEENNCCEE  

 

Na základě stále častěji se vyskytujících případů protiprávního jednání vůči 

občanům, které jsou nuceni řešit moravskoslezští policisté, přikládáme 

v duchu známého rčení „opakování je matka moudrosti“ pár rad  

a doporučení, jak se nestát obětí… 

Nakupování: 

Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti mějte 

své věci neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam neodkládejte. Buďte 

obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si nepište a nelepte svůj 

PIN kód na platební kartu). 

Podvody: 

Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu žádné osobní informace. 

Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým rodinným 

příslušníkům. Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte  

do svého obydlí. Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko. Pokud se 

neznámá osoba představí například jako opravář, pracovník úřadu či jiných 

služeb, nechte si předložit jeho průkaz. Nebraňte svůj majetek za každou 

cenu, zdraví a život jsou nenahraditelné. 

Doprava: 

Při cestování v prostředcích MHD mějte své věci pod kontrolou.  

V silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, pokud je to 

opravdu možné. Před vstupem do vozovky se řádně rozhlédněte. V šeru 

noste oblečení jasných barev. Kabelku, batoh, hůl opatřete reflexními 

prvky. 

 

V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České republiky 

na bezplatné telefonní lince 158. 
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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). 

 

 

 

CUKETOVÉ ŠPAGETY ALFREDO 

 
Ingredience: 

3 velké cukety, 2 lžíce másla, 2 kuřecí prsa, 1 lžička 

soli, 1 lžička pepře, 3 stroužky česneku, 180 ml 

smetany, 100 g parmazánu na posypání, 2 lžíce 

nasekané petrželky 

 

Postup: 
Odkrojte konce cuket a pomocí spiralizéru nakrájejte 

na špagety. Přemístěte do mísy a vložte na 2 minuty 

do mikrovlnné trouby. Nechte okapat. 

Ve velké pánvi rozehřejte máslo, přidejte maso, 

nechte lehce zatáhnout, poté osolte a opepřete. 

Přisypte česnek a opékejte, dokud maso a česnek 

nezezlátne. Přilijte smetanu, přisypte parmezán a 

petrželku a míchejte, dokud se nevytvoří hladká 

omáčka. Přiveďte k varu a nechte zredukovat na 

polovinu. Odeberte z ohně a vmíchejte cuketové 

špagety. Podávejte posypané parmezánem. 

 

 

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 

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. 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. 


