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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

     prosinec 2017 
 

SSLLOOVVOO  SSTTAARROOSSTTYY  

Blíží se kouzelný čas Vánoc - čas, kdy lidé usedají ke 

společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a 

lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a 

odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si 

můžeme přát. 

Vždyť o Vánocích se v nás probouzejí ty nejkrásnější 

pocity a snažíme se  o ně podělit se svými blízkými a 

drahými. Hledáme upřímné lidské porozumění a 

toužíme po laskavém lidském dotyku. Ano, v tom je to 

velké tajemství a bohatství života. Bylo by krásné, 

kdyby to tak mohlo být i v běžném a každodenním 

životě. Proto si važme jeden druhého a zachovejme si 

slavnostní chvíle z vánočních a novoročních svátků po 

celý rok. V tomto čase se lidé k sobě snaží být o něco 

laskavější, milejší a ohleduplnější. 

Vánoce v nás vyvolávají i 

vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si v 

tichosti připomínáme i ty, kteří již bohužel nejsou mezi 

námi. 

Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, abych vám i já popřál 

za obecní úřad a zastupitelstvo obce krásné, veselé a 

požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a společných 

přání. Zároveň vám do nového roku přeji všechno nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů. 

Starosta obce Trnávka Dalibor Šimečka 

OBSAH: 

 Slovo starosty 

 Adventní koncert 

 Informace OÚ 

 Změny ordinačních 

hodin 

 Nové webové 

stránky 

 Oznámení o ZO 

 Vánoční bohoslužby 

 Svoz odpadu 

 Odpadové 

hospodářství 

 Parkování v obci 

 Obecní knihovna 

 Osmisměrka 

 Recept měsíce 

 Kontakty 
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AADDVVEENNTTNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  

Obec Trnávka a Ostravský smíšený sbor srdečně zvou všechny občany pro 

zpříjemnění vánočních chvil a pohody na  

ADVENTNÍ KONCERT  

v neděli 17.12.2017 v 17.00 hodin  

v kostele sv. Kateřiny v Trnávce.  

Koncert diriguje Jan Spisar. Dobrovolné vstupné bude 

použito na opravu kostela. 

 

IINNFFOORRMMAACCEE  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU  

Obecní úřad v Trnávce informuje občany, že poslední úřední den v roce 2017 

bude ve středu 20.12.2017.  

 

ZZMMĚĚNNYY  OORRDDIINNAAČČNNÍÍCCHH  HHOODDIINN  

MUDr. Krkošková oznamuje změny ordinačních hodin v období vánočních 

svátků v roce 2017: 

27.12.2017:  13.00 - 17.30 hodin (Příbor) 

28.12.2017:  7.00 – 12.00 hodin (Příbor) 

29.12.2017:  7.00 – 12.00 hodin (Příbor) 

 

NNOOVVÉÉ  WWEEBBOOVVÉÉ  SSTTRRÁÁNNKKYY  OOBBCCEE  TTRRNNÁÁVVKKAA  

Na konci listopadu byly spuštěny webové stránky obce ve zbrusu novém, 

modernějším kabátě. Na stránkách se stále pracuje, proto prosíme o shovívavost 

s případnými drobnými nedostatky. Věříme však, že se vám nová podoba 

obecního webu bude líbit.  

Najdete jej na adrese: www.trnavka.cz 
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OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  OO  KKOONNÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  OOBBCCEE  

16. zasedání zastupitelstva obce Trnávka proběhne ve čtvrtek 14.12.2017 v 18.00 

hodin v zasedací místnosti budovy zámku v Trnávce. 

 

Program: 

 Zahájení 

 Zpráva o činnosti rady obce 

 Rozpočtové opatření č. 4/2017 

 Rozpočet obce na rok 2018 

 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020 

 OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu 

 Přísedící u okresního soudu v Novém Jičíně 

 Různé 

 Interpelace 

 Usnesení 

 Závěr 

 

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  22001177  

Adventní Mše sv. (24.12.2017) – 8.45 hodin Trnávka 

Půlnoční Mše sv. (24.12.2017) - 24.00 hodin Trnávka 

Slavnost Narození Páně (25.12.2017) – 8.45 hodin Trnávka 

Svátek sv. Štěpána (26.12.2017) – 8.45 hodin Trnávka 

Nový rok (1.1.2018) – 8.45 hodin Trnávka 

 

SSVVOOZZ  OODDPPAADDUU  

Poslední svoz odpadu v letošním roce bude v úterý 26.12.2017. 

V novém roce proběhne první svoz odpadu v úterý 9.1.2018 a potom každý 

sudý týden v úterý.  
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OODDPPAADDOOVVÉÉ  HHOOSSPPOODDÁÁŘŘSSTTVVÍÍ  

Konec roku je obdobím bilancování a hodnocení úspěchů či neúspěchů v 

různých odvětvích. Tentokrát se zaměříme na nakládání s odpady z domácností 

v naší obci a protože údaje z letošního roku ještě nejsou kompletní, použijeme 

data z roku předchozího. 

Rok 2016 byl prvním rokem, kdy po celých 12 měsíců probíhal svoz odpadů 

podle nového systému (omezení počtu popelnic a kontejnery na tříděný odpad 

na sběrných místech). Aby byl výsledek lépe viditelný, použijeme pro srovnání 

údaje z roku 2014, který byl naopak posledním rokem, kdy po celou dobu 

probíhal svoz podle systému starého (shromažďování tříděného odpadu v 

pytlích). 

V roce 2014 činily celkové náklady na svoz a likvidaci odpadů z domácností 

565.258 Kč, přičemž směsný odpad tvořil částku 398.202 Kč. Naopak příjmy z 

odpadového hospodářství (tvoří je poplatek občanů za popelnice a peníze 

vrácené firmou EKO-KOM za třídění odpadu) činily 351.243 Kč. Obec tedy ze 

svého rozpočtu doplácela na likvidaci odpadů částkou 214.015 Kč. 

V roce 2016 byly celkové náklady na svoz a likvidaci odpadů 456.697 Kč, z toho 

směsný odpad 274.447 Kč. Příjmy činily 444.315 Kč a obec tak doplácela 12.382 

Kč.  

Pro větší přehlednost vidíte tyto údaje v tabulce a vývoj doplatku z rozpočtu 

obce pak v grafu: 

 

 

  

celkové 

výdaje 

z toho směsný 

odpad 

celkové 

příjmy 

dotace 

obce 

2014 565 258 398 020 351 243 214 015 

2016 456 697 274 447 444 315 12 382 
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Rozdíl je skutečně viditelný a můžeme tedy říci, že třídit odpady z domácností se 

opravdu vyplatí – nejen z pohledu ekologického, ale i ekonomického. Všem 

občanům, kteří zodpovědně třídí odpad, patří proto veliké díky!  

V příštím roce dojde k rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad a k 

vybudování nového sběrného místa v lokalitě u Dvorka.  

V dalších letech nás bohužel čeká zvyšování cen za svoz a likvidaci odpadů, 

navíc nad plastovým hospodářstvím v současné době visí spousta otazníků. 

Pokud však budeme pokračovat nastaveným způsobem a budeme všichni i 

nadále zodpovědně třídit odpady, bude naše obec na budoucí změny mnohem 

lépe připravena. 

 

PPAARRKKOOVVÁÁNNÍÍ  VV  OOBBCCII  

Před nedávnem se v našem občasníku objevilo upozornění pro občany, kteří 

parkují svá vozidla na obecních pozemcích a komunikacích, čímž znesnadňují 

průjezd jak ostatním spoluobčanům, tak např. vozidlům popelářů. Při objíždění 

takto odstavených vozidel také dochází k poškozování krajnice vozovky a 

následně ke zhoršení stavu celé komunikace.  

Tento problém v naší obci stále trvá. V zimním období navíc mohou takto 

nezodpovědně zaparkovaná vozidla komplikovat odklízení sněhu a mohou být 

příčinou dopravních komplikací. Důrazně proto žádáme občany, aby parkovali 

svá auta výhradně na vlastních pozemcích. Pokud by nedošlo k nápravě, bude 

obec nucena tento problém řešit ve spolupráci s Policií ČR. 
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OOBBEECCNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNAA  

Obecní knihovna v Trnávce informuje své čtenáře, že poslední výpůjční den 

v roce 2017 bude ve čtvrtek 21.12.2017. 

K Vánocům jsme pro naše věrné i nové čtenáře připravili jako vánoční dárek 

NOVÉ KNIHY, ze kterých si určitě každý vybere svůj oblíbený žánr. Přijďte si 

vybrat z knižních novinek.  

 

Malá ochutnávka: 

Pro milovníky detektivek a příznivců Agathy Christie máme 

nový román Žena v Orient expresu od Lindsay Jane Ashford. 

Agatha Christie chce zapomenout na své nevydařené 

manželství, které po mužově nevěře skončilo rozvodem, a tak 

se zlomeným srdcem a pod falešným jménem nastupuje do 

Orient expresu, aby alespoň na nějaký čas utekla co nejdál.  

A není jedinou cestující, která skrývá tajemství. Její 

spolucestující Katharine Keelingová, jejíž manželství skončilo 

tragicky po šesti měsících, je velmi přitažlivá žena, za níž se muži otáčejí, ona si 

ale své ženství plně vychutnat nemůže. Trojlístek doplňuje čerstvě provdaná 

Nancy Nelsonová, která však pod srdcem nosí dítě jiného muže, s nímž se brzy 

shledá, nebo v to alespoň doufá. Všechny tři ženy pečlivě tají svou minulost, ale 

jak se vlak blíží na Blízký východ, jejich životní příběhy se překvapivě proplétají 

a nečekaně rozvíjejí. Ženy pomalu a opatrně sdílejí svou bolest a utvářejí mezi 

sebou přátelské pouto s puncem sdíleného tajemství. V hlavní roli Hercule 

Poirot? Ne, tentokrát přímo Agatha Christie!  

 

K navození vánoční atmosféry máme povídky Vánoce pod 

sněhem.  Je to kniha dojemných příběhů pro sváteční pohodu. 

Je výjimečná tím, že její hrdinové, ač jsou jejich osudy těžce 

zasaženy tvrdou životní realitou, neztrácejí víru, dovedou se s ní 

vyrovnat a kráčet životem dál. Jejich srdce nevyhasne, naopak 

jsou schopni přinášet radost svým blízkým. 
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Pro naše nejmenší knihomoly jsou tu Knihovnické pohádky od 

Zuzany Pospíšilové.  

Představte si, co všechno se odehrává  

v knihovně třeba v noci, když všichni čtenáři dávno spí. 

Knihovna žije svým neviditelným životem a dějí se v ní 

neuvěřitelné věci. Jestli máte rádi knížky, a obzvlášť ty 

pohádkové, v téhle knížce si přijdete na své.  

 

A pro mladé čtenáře, kteří se rádi zatoulají do světa fantasy 

literatury, máme připravený román Stránky světa od Kaie 
Meyera.  

Furia Salamandra Faerfaxová žije ve světě knih. Sídlo její 

rodiny v sobě ukrývá nekonečnou knihovnu. Do jejích hlubin 

se Furia vydává pátrat po jednom velmi speciálním svazku: své 

vlastní dušeknize. S ní ovládne sílu a magii slov. Ale netuší, jak 

smrtelné nebezpečí se nad ní vznáší. Každá kniha má totiž i 

své tajné stránky. Její rodinu ohrožuje mocný nepřítel – a jde po krku i jí. Musí 

se vydat do Libropolisu, města ztracených knihkupectví, ovšem nebude to 

snadná cesta. Boj proti vládcům bibliomantiky právě začíná!  

 

 

A můžete se těšit na spoustu dalších zajímavých  

knižních novinek. 

 

 

Děkujeme stálým čtenářům za přízeň, těšíme se na vás opět v novém roce a 

věříme, že řady našich čtenářů se rozrostou. 
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OOSSMMIISSMMĚĚRRKKAA  

Pro pobavení a zpestření svátečních dní vám přinášíme klasickou osmisměrku 

na trochu netradiční téma. Výrazy, které máte v osmisměrce vyhledat a vyškrtat, 

jsou totiž příjmení v mužské podobě, která se vyskytují v naší obci. Současně se 

omlouváme všem, kteří se do osmisměrky nevešli. Třeba někdy příště… Tajenku 

tvoří zbylá písmena čtena po řádcích 

Tak příjemnou zábavu a …………… (tajenka)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Š O R A J K Í N D A R H A Z 

K N Š V A T L O F L E K R O H 

J K I L A K É M S L Ť D D A Ý 

O L E B A J E R J I A E Ý S L 

S A Á Ř U R C A K Č E M I Š K 

E K B T T R N Á V K A E I Í A 

I T R A L E V N G A D L T Z D 

D E T É Č O P Ě L A J J U U R 

L L V K N A N O K J O B L B U 

E A A D I V A D V F K V A E M 

R B S H A R A B I Š E L E R I 

L V Í R A CH O R T N I V V É Š 

Bajer 
    

Hýl 
    

Sliva 

Baletka 
   

Janečka 
   

Smékal 

Bojko 
    

Jaroš 
    

Sojka 

Brtva 
    

Kojda 
    

Šimečka 

Bula 
    

Lička 
    

Šimurda 

Cága 
    

Londin 
   

Tabák 

David 
    

Merta 
    

Vajbar 

Demel 
   

Nevlud 
   

Velart 

Fojtík 
    

Novák 
   

Vintrocha 

Folta 
    

Opěla 
   

Víra 

Harabiš 
   

Petřek 
   

Vlk 

Horkel 
   

Rubina 
   

Zahradník 

Hrdý 
    

Seidler 
   

Zima 
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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).  

 

 

 

DOMÁCÍ OREO SUŠENKY 
 

Ingredience: 
300g hladké mouky; 1 lžička kypřicího prášku; 

špetka soli; 100g moučkového cukru; 1 sáček 

vanilkového cukru; 4 lžíce kakaa holandského 

typu; 180g změklého másla; 1 vejce 

 

Na náplň: 

250g měkkého tučného tvarohu 

100g sušeného mléka 

moučkový cukr podle chuti 

 

Postup: 
Troubu předehřejte na 180°C. Do mísy prosejte 

mouku, kypřicí prášek, sůl, moučkový i vanilkový 

cukr a kakao. Přidejte změklé máslo a vejce a 

vypracujte těsto. Přes potravinářskou fólii ho 

vyválejte na plát silný 4–5mm a vykrájejte z něj 

kolečka. Pečte je na plechu vyloženém pečicím 

papírem 8–10 minut. Nechte vychladnout. 

 

Prošlehejte všechny přísady na krém a spojujte jím 

kolečka. Skladujte v chladu. 

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 


