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TT RR NN AA VV SS KK ÝÝ   

    oobb??aassnnííkk  
 

  duben 2015 
                

 VVeelliikkoonnooccee  uužž  jjssoouu  ttaaddyy,,  aa  ttaakk  ppřřeejjeemmee  vváámm  

vvššiicchhnnii  ddoohhrroommaaddyy,,  bboohhaattoouu  ppoommlláázzkkuu  

aa  hhooddnněě  ššttěěssttíí,,  hhllaavvnněě  vvššaakk  rraaddoosstt,,  jjeežž  jjaarroo  vvěěššttíí!!  

VVeesseelléé  VVeelliikkoonnooccee  ppřřeejjee  OObbeecc  TTrrnnáávvkkaa  

V pondělí 6.4.2015 bude uzavřen Obecní úřad 

Trnávka, knihovna Trnávka a pošta Trnávka. 
 

SLET ČARODĚJNIC 

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskuteční 

každoroční „Slet čarodějnic“ u budovy zámku 

v Trnávce. Start v 18.00 hodin. Sletu se mohou 

zúčastnit čarodějnice i čarodějové všech 

věkových kategorií. Těšíme se na všechny 

spoluobčany. Po soutěžích a přeletu obcí se 

budou opékat šťavnaté buřty.  

K večeru bude tradiční stavění Máje na louce nad zámkem. 

ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ 

Kdo neuklízí, není Čech! Ukliďme Česko je akce, jaká tu ještě nebyla.. 
Obec Trnávka se díky své akci „Za obec krásnější“, kde dobrovolníci uklízejí 

příkopy a okolí Trnávky od odpadků, připojila k celorepublikové akci 

Ukliďme Česko. Tato akce proběhne 18. dubna 2015. Sraz u zámku 

v Trnávce v 14.00 hod. 

Pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! 

Akci pořádá kulturní komise a komise životního prostředí. 

Připraveny jsou odměny pro děti a pro všechny zúčastněné malé občerstvení. 

 

Obsah: 

 Velikonoce 

 Slet čarodějnic 

 Za obec krásnější 

 Nabídka zaměstnání 

 Biologický odpad 

 Sběr VO + NO 

 Schůzka seniorů 

 Územní plán 

 ZŠ Trnávka 

 Výzva - divadelníci 

 Odstávka el. energie 

 Uzavírka komunikace 

 Recept měsíce 

 Kontakty 
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – VEDOUCÍ PRACOVNÍK 

 

Pracovní nabídka – vedoucí pracovník technické čety obce  

Obec Trnávka hledá vedoucího pracovníka do organizační složky 

Technická četa obce  

Místo výkonu práce: Trnávka a její místní části  

Pracovněprávní vztah: Pracovní poměr- plný úvazek (8 hod. denně)  

Předpokládaný termín nástupu: Květen 2015  

Pracovní náplň: Činnost v rámci plnění úkolů technické čety obce  

Na výzvu se mohou přihlásit uchazeči, kteří splňují následující podmínky:  

 min. středoškolské vzdělání zakončené výučním listem (stavební 

řemesla výhodou)  

 odborné zkoušky výhodou  

 řidičský průkaz skupin B, T podmínkou  

 praxe výhodou  

Uchazeč podá písemnou přihlášku s prohlášením, která musí obsahovat tyto 

náležitosti:  

 jméno, příjmení,  

 datum a místo narození,  

 místo trvalého pobytu,  

 telefonní, případně emailové spojení,  

 uvedení nejvyššího dosaženého vzdělání a pracovní zkušenosti,  

 podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím 
svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro veřejnou výzvu dávám 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k 
jejich zpracování a uchování.  

 datum a podpis.  

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:  

Přihlášku doručte nejpozději do 10. 4. 2015 buď osobně na obecní úřad 

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

SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU 

 

Zahájení sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu v roce 

2015 bude v pondělí 13.4.2015. Svozový den bude opět každé 

pondělí a čtvrtek. 
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉH ODPADU 

 

V květnu proběhne sběr velkoobjemového odpadu formou přistavení 

kontejnerů. Kontejnery budou přistaveny v termínu 

od 15.5.2015 do 18.5.2015 na těchto stanovištích: 

● u Hasičské zbrojnice ● u Staré požární zbrojnice ● u vodárny (č.p. 23) 

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: 

 starý nábytek, ohřívače, bojlery, krytiny, koberce  

 umývadla a WC mísy  

 kočárky, kamna a další velkoobjemový odpad  

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky a jiný nebezpečný  odpad! 

Dne 16.5.2015 proběhne sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné 

sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena: 

 9,00 – 9,30 hod. u Hasičské zbrojnice 

 9,45 – 10,15 hod. u Staré požární zbrojnice  

 10,30 – 11,00 hod. u vodárny (RD č.p. 23)  

Ve sběrně nebezpečných odpadů můžete bezplatně odevzdat: 

 baterie a akumulátory všeho druhu  

 odpady obsahující ropné látky nebo jimi znečištěné (oleje, filtry)  

 chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie)  

 zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob  

 prošlé léky a zdravotnický materiál  

 televizory, elektrotechnický odpad  

 chladničky, pneumatiky, mrazáky 

 

SCHŮZKA SENIORŮ 

 

Ve středu 8. dubna 2015 se schůzka seniorů koná od 

17.00 hod. v budově zámku v Trnávce. Na programu 

bude promítání programu 

z Obecního plesu 2015 „Po stopách“. 

U této příležitosti proběhne místní kolo pooderského koštování. Kdo má 

zájem se zúčastnit soutěže o nejlepší pálenku a ještě nedodal vzorek, může 

tak učinit do 7.4.2015. 
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TRNÁVKA 

Na úřední desce obecního úřadu Trnávka je vyvěšen návrh územního plánu 

obce Trnávka. Občané se mohou k tomuto návrhu ještě vyjádřit přímo na 

obecním úřadě v Trnávce v úřední dny pondělí a středa od 8.00 – 12.00 a 

13.00 – 17.00 hod. a to do 28.4.2015. 

INFORMACE ZŠ TRNÁVKA 

 

První pololetí školního roku 2014/2015 bylo ukončeno 29. ledna 

2015 slavnostním předáním vysvědčení.  

Výsledky klasifikace a absence žáků: 
 

ročník počet žáků vyznamenání prospěli absence průměr 

1. 18 18 - 443 24,61 

2. 16 16 - 466 29,13 

3. 9 9 - 442 49,11 

4. 13 7 6 194 14,92 

Celkem škola 56 50 6 1545 27,58 

Druhé pololetí školního roku 2014/2015 je v plném proudu. 

3. února 2015 proběhl na škole zápis do 1. ročníku, k němuž 

se dostavilo celkem 16 dětí, 14 chlapců a 2 děvčata, z toho 

8 dětí z Trnávky, 8 z Kateřinic. Do 1. ročníku v následujícím 

školním roce by mělo nastoupit nejméně 14 žáků. V polovině 

února žáci úspěšně ukončili plavecký výcvik v plavecké škole Relax 

Kopřivnice, začátkem března si děti užily týden jarních prázdnin. 31. března 

uspořádala škola pro rodiče a děti pracovní dílnu, jejíž náplní bylo co 

nejzdařileji ozdobit velikonoční kraslici. Všichni zúčastnění měli k dispozici 

polystyrénové vajíčko, různé ozdoby a záleželo čistě na jejich fantazii, jak 

s ní naloží. Výsledkem byla řada kraslic opravdu hodných toho jména.  

V ZŠ Trnávka se zřídilo nové bezdrátové internetové připojení a volání. Cena 

volání a internetu v minulých letech činila 1.521Kč/měsíc, cena volání 

a internetu nyní činí 670Kč/měsíc. Celková úspora  = 10.212Kč/rok. 

VÝZVA – DIVADELNÍCI TRNÁVKA 

Divadelníci Trnávka žádají občany o spolupráci. Ke své divadelní hře 

potřebují houpací křeslo. Kdo houpací křeslo vlastní a je ochoten ho 

zapůjčit, pište na e-mail: ou@trnavka.cz nebo volejte na tel.: 

556 729 049. Děkujeme za spolupráci. 
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ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu práce 

na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické 

energie pro celou obec Trnávka. 

Vypnutí el. energie bude v pondělí 20.4.2015 od 7.00 do 15.30 hod. 

Dne 20.4.2015 bude po celý den uzavřen obecní úřad Trnávka, pošta 

Trnávka a knihovna Trnávka. 

 

UZAVŘENÍ KOMUNIKACE FRYČOVICE - BRUŠPERK - KRMELÍN 

Dne 3.4.2015 začne úplná uzavírka komunikace v úseku od křižovatky na 

Starou Ves do Krmelína. Vozidla budou odkloněna na Starou Ves. Zastávka 

Brušperk, Petřín bude přesunuta na ul. Staroveskou. Dne 8.4.2015 začne 

částečná jednosměrná uzavírka v úseku odbočky do Trnávky po most u 

zastávky Brušperk, střed. Zastávka Brušperk, Chamrád bude zrušena a 

přesunuta na zastávku Brušperk, Střed. Koncem května se bude opravovat 

úsek Fryčovice – Brušperk, odbočka na Trnávku. Uzavírka je plánovaná do 

18.6.2015. 

 

RECEPT MĚSÍCE 

 

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. 

 

Květákové placičky 

 
Ingredience: 

Květák, sůl, pepř, 2 vejce, trochu mléka, hladká 

mouka, zelená petržel, dle chuti libová slanina 

nebo šunka, olej na smažení 

Postup: 

Květák se uvaří. Ze žloutku, mléka a mouky 

umícháme těstíčko. Z bílku našleháme sníh. 

Květák smícháme s těstíčkem. Přidáme hodně 

petržele, sůl a pepř. Nakonec přimícháme sníh. 

Můžeme přidat libovou slaninu nebo šunku. 

Lžičkou dáváme na pánev s minimem tuku 

placičky. Podáváme s bramborem. 

Květák můžeme nahradit kapustou. 
 

Jarmila Šajtarová 
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KONTAKTY 

 

 

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  

www.trnavka.cz 

www.facebook.com/obectrnavka 

 Středa  13.00-16.30 

 Čtvrtek 8.00-10.30  

 Pátek  13.00-16.00 

 

 

 

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 

 Dětská lékařka - Petřvald 

MUDr. Olga Váhalová 

Telefon: 556 300 370 

Pondělí 7.00-10.00 13.00-15.00  Pondělí 11.00-14.00  

Úterý 7.00-10.00 13.00-17.00  Úterý  12.30-16.00 

Středa 7.00-12.00   Středa 7.30-9.30  

Čtvrtek 7.00-10.00 13.00-15.00  Čtvrtek 7.30-10.00  

Pátek 7.30-12.00   Pátek 11.00-13.30  

 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 

 


