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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

  prosinec 2015 
                

SLOVO STAROSTY 

Vážení a milí spoluobčané, 

v dnešní uspěchané době, kdy žijeme čím dál 

rychleji, je také potřeba se i pozastavit. Takovým 

malým ale krásným pozastavením jsou pro nás 

Vánoce - čas, kdy jsme si bližší a kdy se snažíme 

zapomenout na běžné problémy každodenního 

života. 

Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou 

pro nás nezapomenutelné, patrně i proto se na 

Vánoce tak moc těšíme. Tyto svátky však nejsou 

jen o  dobrém jídle a krásných dárcích, ale také 

o  setkání rodičů s dětmi, vnoučaty a  blízkými, 

se kterými se během celého roku tak často 

nevidí. Ta  neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá 

zapomenout. Pokusme se proto zastavit a v duchu poděkujme za lásku, 

porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny. 

Radujme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto 

vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. 

U příležitosti těchto překrásných svátků vám jménem obecního 

úřadu a  zastupitelstva obce Trnávka chci popřát dobrou náladu, 

pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. Zároveň 

vám do nového roku 2016 přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, 

zdraví, lásky a osobních i pracovních úspěchů. 

Dalibor Šimečka 
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VÁNOČNÍ KONCERT 
 

  

Obec Trnávka a Kateřinice zvou všechny příznivce vánoční hudby 

na „Vánoční koncert“, který se uskuteční v neděli 27. 12. 2015 v 

17.00 hodin v kostele. Přijďte si poslechnout nejen vánoční 

písničky v podání vokální skupiny STK z Kopřivnice.  

Všichni občané jsou srdečně zváni k prožití příjemné vánoční 

atmosféry. 

 

MYSLIVECKÝ PLES 
 

Myslivecké sdružení Trnávka-Kateřinice vás srdečně zve na Myslivecký ples, 

který se koná v sobotu 23. 1. 2016 v 19.00 hodin v Obecním domě 

v Kateřinicích. K tanci a poslechu bude hrát kapela REXTON 

z Jistebníku. Bude pro vás připraveno občerstvení, myslivecká 

kuchyně a také bohatá tombola. Cena místenky je 80,- Kč.  

Srdečně vás zvou myslivci.  

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

6. zasedání zastupitelstva obce Trnávka proběhne ve čtvrtek 17. 12. 2015 

v 19.00 hodin v zasedací místnosti budovy zámku v Trnávce. 

 

Program: 

 Zahájení 

 Zpráva o činnosti rady obce 

 Rozpočtové opatření č. 3/2015 

 Rozpočet obce na rok 2016 

 OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

 Různé  

 Interpelace 

 Usnesení 

 Závěr  
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU A OBECNÍ KNIHOVNY 
 

Obecní úřad Trnávka a Obecní knihovna v Trnávce informují, že poslední 

úřední a půjčovní den v roce 2015 bude v pondělí 21. 12. 2015. 

POŠTA TRNÁVKA 
 

Pošta Trnávka informuje občany o uzavření pošty ve čtvrtek 31. 12. 

2015. 

ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN 
 

 MUDr. Krkošková Ivana oznamuje změny ordinačních hodin: 

14.12. – ordinace zavřena 

28.12. – ordinace zavřena 

31.12. – ordinace v Příboře zavřena (i ordinace MUDr. Krkošky) 

 

 MUDr. Švidrnoch Amil oznamuje změny ordinačních hodin: 

21.12. a 22.12. - ordinace do 12.00 hodin 

23.12. - ordinace zavřena 

28.12., 29.12. a 30.12. – ordinace do 11.00 hodin  

31.12. – ordinace zavřena 

 

 Dětské zdravotní středisko Petřvald oznamuje dovolenou: 

28.12. – 31.12. - ordinace zavřena 

CHODNÍKY 
 

Na konci listopadu byla ukončena výstavba chodníků v úseku mezi 

autobusovou zastávkou Dvorek a Kateřinicemi, kterou provedla firma 

Jankostav z Ostravy; podle projektu se jedná o etapu II. Celkové náklady na 

provedení stavby byly 5.888.848,30,- Kč, přičemž naše obec získala dotaci ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 3.521.740,- Kč. 

V úseku mezi zastávkou Dvorek a křižovatkou proběhla pouze oprava 

kanalizace, výstavba samotného chodníku je součástí etapy I. I na tuto část 

chodníkového tělesa podala naše obec žádost o dotaci, byla však zamítnuta z 

důvodu nedostatků v projektové dokumentaci. V současné době probíhají 

úpravy projektu pro tuto etapu, aby bylo možné žádat 

o dotace v nejbližším termínu znovu. 
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UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY VOZIDEL 
 

Vyřazení vozidla z provozu (dříve tzv. depozit neboli dočasné vyřazení 

vozidla).  

Vozidlo dočasně vyřazené před 30. 06. 2013. Vlastník vozidla je povinen do 

31. 12. 2015 ohlásit úřadu obce s rozšířenou působností adresu umístění 

a  účel využití vozidla. Pokud tak neučiní, vozidlo zanikne!  

Vozidlo dočasně vyřazené po 01. 07. 2013. Pokud vyřazení vozidla (depozit) 

trvá od 01. 07. 2013, je vlastník vozidla povinen do 31. 12. 2015 ohlásit 

úřadu obce s rozšířenou působností adresu umístění a účel využití vozidla. 

Pokud tak neučiní, vystavuje se finanční sankci až do výše 50.000,- Kč, 

vozidlo nezaniká.  

Doporučujeme občanům, aby se včas informovali 

o možném omezení provozní doby příslušného 

úřadu v době vánočních svátků. 

 

 

ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ 

OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ 
 

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností oznamuje, že ve dnech 24. 12. 

2015 až 31. 12. 2015 bude probíhat odstávka systému pro nabírání žádostí 

o  vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání . 

Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku 

systému. 

Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat 

vyrobené doklady bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou 

působností, v hlavním městě Praze na úřadech městských částí nejpozději do 

23. 12. 2015 včetně. 

V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez 

strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude 

vybírán správní poplatek. 
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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. 

 

 

 

MANDLOVÉ ROHLÍČKY 

S MEDEM 

 
Ingredience: 

36 dkg celozrnné špaldové mouky 

(nebo celozrnné pšeničné); 30 dkg 

kvalitního másla (ne umělého tuku); 

13 dkg dobrého tekutého medu; 17 

dkg dobrých mandlí umletých se 

slupkami 
 

Postup: 

Těsto se nelepí, dobře se zpracovává. 

Malé rohlíčky pečeme v mírné troubě 

do zlatova. My je obalujeme v jemně 

mletém třtinovém cukru z Ekvádoru, 

který má výbornou chuť, samozřejmě 

můžete obalit i ve vanilkovém. 

Neobalené jsou ale také výborné. 

Staré cukroví opravdu nemusíme, ale 

tyhle rohlíčky, čím jsou starší, tím 

jsou lepší, fakt jo! 

 

Jana Hájková 
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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  

    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 

 Dětská lékařka - Petřvald 

MUDr. Olga Váhalová 

Telefon: 556 300 370 

Pondělí 7.00-10.30 13.00-15.00  Pondělí 11.00-14.00  

Úterý 7.00-10.30 13.00-17.00  Úterý  12.30-16.00 

Středa 7.00-12.00   Středa 7.30-9.30  

Čtvrtek 7.00-10.30 13.00-15.00  Čtvrtek 7.30-10.00  

Pátek 6.30-12.00   Pátek 11.00-13.30  

 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


