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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

  říjen 2015 
                

 

KNIHOVNA 

 

Od 5. 10. do 11. 10. proběhl již 19. ročník 

celorepublikové soutěže Týden knihoven, 

kterou pravidelně vyhlašuje Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků (SKIP), a naše Obecní 

knihovna v Trnávce se do této aktivity také 

zapojila. Děti ze Základní školy Trnávka přišly 

na exkurzi do knihovny, kde se seznámily 

s chodem knihovny - s knihovním řádem, 

rozdělením knihovny, dále si prohlédly nové 

knihy a předčítaly se ukázky z knih. Pro 

veřejnost byla v tomto týdnu připravena upomínková 

amnestie pro čtenáře, kteří dlužili za nevrácené knihy 

do stanoveného výpůjčního termínu. 

VYPNUTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE 
  

Dne 22. 10. 2015 bude v době od 7.30 do 16.00 hod. v celé obci Trnávka, 

Kateřinice a části obce Fryčovice vypnuta elektrická energie. Pošta Trnávka, 

Obecní knihovna v Trnávce a Obecní úřad Trnávka budou v tento den 

uzavřeny. 

DIVADLO 

Divadelníci Trnávka si pro vás připravili další divadelní představení. 

Tentokrát si vybrali reprízu divadelní hry Černá komedie, kterou 

napsal Peter Shaffer.  

Obsah: 
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Představení můžete zhlédnout 7. 11. 2015 od 17.00 hod. v Sokolovně 

v Trnávce. Vstupné dobrovolné. Přijďte se kulturně pobavit! 

 

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PODZIMNÍ VÝSTAVA 

Klub zahrádkářů v Trnávce pořádá ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2015 

v době od 13.00 do 18.00 hodin tradiční „Podzimní výstavu“, 

která se uskuteční v zámku v Trnávce.  

K občerstvení bude guláš, medovina a domácí zákusky. 

VÝZVA PRO OBČANY 
 

 

Obecní úřad Trnávka vyzývá své občany, aby podávali 

informace v případě, že někde nesvítí osvětlení nebo nefunguje 

rozhlas apod. na tel. č. 556 729 049 a na e-mailu: 

obec@trnavka.cz. Děkujeme. 

 

SAMOVÝROBA V LESE 
 

 

Zájemci o samovýrobu v lese se mohou zaregistrovat na 

Obecním úřadu v Trnávce do pořadníku, poté budou 

postupně vyzváni lesním hospodářem k provedení 

těžby. 

 

 

Ceník dříví při prodeji v drobném – obec Trnávka: 

(cena je stanovena za 1m3) 

 
Hmotnatost stromu 

v m3 

Jehličnaté Listnaté tvrdé Listnaté měkké 

do 0,29 500,- 700,- 300,- 

0,30 – 0,49 600,- 800,- 400,- 

0,50 – 0,69 700,- 900,- 500,- 

0,70 – 0,99 800,- 1000,- 600,- 

nad 1,00 850,- 1050,- 650,- 
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PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY 
 

Ministerstvo vnitra ČR informuje: 

 VYUŽITÍ LINKY PRO POHŘEŠOVANÉ DĚTI – Spolek Ztracené dítě 

je provozovatel evropské krizové linky 116 000 pro pohřešované děti. 

Primárním účelem linky, která funguje v ČR od září 2013, je bezplatná 

a nepřetržitě dostupná krizová pomoc pohřešovaným dětem, jejich 

rodinám či blízkým a podpora stávajícího 

systému pátrání po pohřešovaných 

dětech, tzv. Národního koordinačního 

mechanismu. 

 

 VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MV – MV ČR vyhlásilo 

prostřednictvím odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality 

dva dotační programy pro nestátní neziskové organizace na rok 2016. 

Prvním je dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se 

zaměřením na prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci 

trestné činnosti páchané na seniorech a druhý je určen 

provozovatelům evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 

116 111 a 116 006. Žádost o dotaci si mohou podat spolky, ústavy, 

nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová 

zařízení registrovaných církví, které prokazatelně, nejméně jeden rok, 

vyvíjejí činnost v příslušné oblasti. 

 AKCE ALKOHOL – Tato největší celorepubliková akce je 

zaměřena na zákaz prodeje alkoholu nezletilým. Přistoupila k 

ní policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které 

poukazují na vysokou toleranci české společnosti k nadměrné 

konzumaci a snadné dostupnosti alkoholických nápojů pro 

mladistvé. Bude uskutečněna série kontrol zakázaného prodeje 

alkoholu mladistvým. Kontroly v barech, restauracích apod. 

budou probíhat od října do prosince 2015 po celém území ČR. 

 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 2015 – RUBIKON Centrum 

vytvořilo projekt POHOVORY NANEČISTO. Pohovory představují 

netradiční formu setkávání zástupců firemního sektoru a uchazečů o 

zaměstnání, klientů RUBIKON Centra. Na jedné straně stolu sedí 
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zástupci firem v roli HR specialistů a na druhé straně klienti Pracovní 

agentury RUBIKON, kteří tak mají možnost vyzkoušet si pracovní 

pohovor nanečisto. Tato aktivita napomáhá ke 

zvyšování konkurenceschopnosti kandidátů se 

záznamem v Rejstříku trestů na trhu práce. 

Pohovory mohou být také nástrojem k boření 

předsudků o tom, že bývalý „trestanec“ nechce 

a není schopný kvalitně pracovat.  

 

 KAMPAŇ 21 – RUBIKON CENTRUM O.S. – Zaměstnání klienta s 

trestní minulostí přináší značné úspory a snižuje riziko recidivy. Je 

profitem pro nejbližší sociální okolí klientů – rodinu a děti, kterou 

pomáhá lépe zabezpečit. Dále pro oběti trestných činů – zaměstnání a 

stálý příjem zvyšuje schopnost splácet závazky vůči věřitelům i obětem 

a pro společnost jako celek, protože snižuje riziko sociálního vyloučení 

a napomáhá k bezpečí ve společnosti. Rubikon Centrum o.s. vyčerpalo 

již všechny možnosti, jak získat prostředky na činnost v roce 2015 

z grantů a dotací. Na pokrytí svých nákladů však potřebuje další 

finanční částku, jinak bude muset od října zavřít pracovní a dluhové 

poradenství. Prosíme, podpořte je. 

 BABIČKA JE LEPŠÍ NEŽ AUTO! – Tato informační kampaň 

upozorňuje na zásadní místo, které mají prarodiče v životě rodiny. 

„Poptávka mladých rodin, které se bez seniora cítí osaměle, i seniorů, 

kteří nabízejí svůj čas, nás donutila se zamyslet,“ vysvětluje Jan 

Lorman, ředitel Života 90. „Chtěli jsme všem zainteresovaným stranám 

toto hledání usnadnit a zpřehlednit“. Portál www.seniorum.cz, který 

Život 90 provozuje, spouští první mezigenerační seznamku v Česku. 

Zároveň touto kampaní připomínají, že role seniorů je v našich 

životech nenahraditelná. Oslavou všeho, co přinášejí společnosti staří 

lidé, je Mezinárodní den seniorů, který si svět připomíná 1. října. 
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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. 

 

 

Těstoviny s dýňovou omáčkou 

Ingredience: 
60 g másla; 100 g cibule; 4 stroužky česneku; 

500 g očištěné dýně (nejlépe Hokkaidó nebo 

muškátové); 100 ml bílého muškátového vína; 

asi 200 ml zeleninového vývaru; 200 ml 

smetany;  6 lžic nastrouhaného parmezánu; hrst 

petrželové natě; muškátový oříšek; mletý pepř; 

parmezán a piniové oříšky na posypání; 500 g 

těstovin;  olivový olej;  sůl 
 

Postup: 

Na rozpuštěném másle pozvolna dusíme 

najemno nakrájenou cibuli, po deseti minutách 

přidáme česnek, dusíme dalších pět minut, poté 

vložíme nakrájenou dýni, osmahneme, 

podlijeme vínem, necháme odpařit alkohol, 
dolijeme zeleninovým vývarem a dusíme, až je 

dýně měkká. 

 

Dýni šťouchadlem nebo vařečkou ještě 

rozmačkáme na jemnější kusy, nemixujeme, 

omáčka nesmí být zcela hladká, měly by v ní 

zůstat malé kousky dýně. Směs zalijeme 

smetanou a podle potřeby i vývarem, necháme 

přejít varem. Odstavíme, těsně před tím, než 
scedíme těstoviny (abychom měli dokončeno 

současně), vmícháme nastrouhaný parmezán a 

nasekanou petrželku, dochutíme strouhaným 

muškátovým oříškem, solí, případně trochu 

pepřem. Horké těstoviny ihned vmícháme do 

omáčky. 
Kluci v akci 
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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 7.00-10.00 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 


