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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

  srpen 2015 
                

LETNÍ POKOUKANÁ 

Obec Trnávka vás zve na letní 

pokoukanou na zámecké zahradě 

v Trnávce, v pátek 14.8.2015 od 21 hodin. 

Občerstvení zajistí 

SDH Trnávka.  

Akce je pro všechny  

a bude se konat pouze 

za příznivého počasí. 

  

POHÁDKOVÝ LES 

Kulturní komise obce Trnávka pořádá v sobotu 5.9.2015 procházku 

pohádkovým lesem. Zápis proběhne od 13.30 do 15.00 hodin u budovy 

zámku v Trnávce. Děti se mohou zúčastnit této akce pouze v doprovodu 

dospělé osoby. 

 

 zápisné 50 Kč 

 občerstvení zajištěno 

 pouze za příznivého počasí 

Obsah: 

 Letní pokoukaná 

 Pohádkový les 

 Místní poplatky 

 Knihovna 

 Krkošková – dovolená 

 Dětské středisko – dovolená 

 Rozhlas  

 Popelnice navíc 

 Sbírka oblečení 

 Recept měsíce 

 Kontakty 
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MÍSTNÍ POPLATKY 

Obecní úřad Trnávka připomíná občanům, že druhou polovinu místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 210,- Kč na osobu je 

nutno uhradit do konce září 2015. Poplatek je možno uhradit v úřední 

hodiny na Obecním úřadě v Trnávce nebo zaslat na účet obce  

č. 25929801/0100, variabilní symbol 1340xxx (xxx- číslo rodinného domku).   

KNIHOVNA 

Knihovna Trnávka vyzývá čtenáře, kteří mají dlouhodobě zapůjčené knihy 

z místní knihovny, aby je v co nejkratším termínu vrátili.  

Výpůjční doba pro půjčování knih je 4 týdny. 

Více informací naleznete v knihovním řádu. 

Knihovna je otevřena v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin. 

Nově od září každý čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin. 

Rádi přivítáme nové čtenáře. 

MUDr. KRKOŠKOVÁ DOVOLENÁ 

MUDr. Krkošková oznamuje svým pacientům, že v srpnu bude v Trnávce 

ordinovat pouze 10.8. a 31.8. Dovolenou bude čerpat od 14.8. do 28.8.2015, 

během této doby bude mít v Příboře zástup MUDr. Krkoška. 

DĚTSKÉ STŘEDISKO PETŘVALD - DOVOLENÁ 

Dětské zdravotní středisko Petřvald oznamuje, že v době od 10.8. do 

28.8.2015 bude čerpat dovolenou. Zástup provede MUDr. Ivanušková ve 

Staré Vsi n/O. 

ROZHLAS 

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). Služba bude účtovaná podle 

vašeho běžného tarifu.  
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POPELNICE NAVÍC 

Jestliže bude kapacita vašich popelnic v období topné sezóny nedostačující, 

můžete si za navýšení kapacity připlatit: 

1 standardní popelnice navíc (110 litrů) = 628 Kč za topnou sezónu  

Doplatek je možno uhradit na OÚ Trnávka v úředních hodinách. 

Topnou sezónou se rozumí období od 1.10. do 31.3.  

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ 

Obec Trnávka ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov 

organizuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 

dětské). Sbírka bude uspořádána ve středu dne 26.8.2015 v garáži u zámku 

dopoledne od 8.00 do 12.00 hodin, odpoledne od 13.00 do 17.00 hodin. 

Občané mohou oblečení zabalené do igelitových pytlů či krabic (aby  

se transportem nepoškodilo) odevzdat v uvedený termín a hodinu v přízemí 

budovy zámku.  

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. 

 

Ňuňáky 

 
Ingredience: 

3 řízky (kuřecí, krůtí, dle chuti), 1 vejce, lžíce 

bramborového škrobu, 3 stroužky česneku, ½ 

lžíce plnotučné hořčice, ½ lžičky Maggi, sůl, pepř 

Postup: 

Všechny ingredience smícháme, do směsi 

naložíme řízky a nejlépe přes noc necháme 

odležet v lednici. Opečeme na pánvi. Jako přílohu 

podáváme hranolky, brambory, bramborovou kaši 

– kdo má co rád. 

Výborné jsou teplé i studené. 
 

Božena Müllerová 
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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 

 

 

 

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 


