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T R N A V S K Ý  

občasník 
 

    srpen 2019 
 

TTEENNIISSOOVVÝÝ  TTUURRNNAAJJ  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  

Tenisový kroužek mládeže při tenisovém oddílu 

Trnávka pořádá v neděli 1. září 2019 druhý ročník 

TENISOVÉHO TURNAJE MLÁDEŽE 

pro děti do 18 let. Turnaj je otevřený i pro nečleny 

tenisového kroužku. 

V případě zájmu o účast na turnaji nebo pro více 

informací kontaktujte Danu Horklovou na tel. čísle 

737 221 998 nejpozději do 

středy 28. srpna 2019. 

 

 

 

DDIISSKKOOTTÉÉKKAA  HHIITTŮŮ  8800..  aa  9900..  LLEETT  

 

Obec Trnávka zve všechny spoluobčany na společné zakončení letních 

prázdnin. Přijďte se 30. srpna 2019 od 20.00 hodin se svým přáteli pobavit  

a zatančit na  

DISKOTÉKU hitů 80. a 90. let, 

 která opět proběhne na místním koupališti. 

Zahraje DJ Martin Čech a vstupné bude činit 

symbolických 50 Kč. 

Akce proběhne pouze za příznivého počasí!  

OBSAH: 

• Tenisový turnaj 

mládeže 

• Diskotéka  

• Pohádkový les 

• Noční soutěž SDH 

• Čipování psů 

• Nabídka dřeva 

• Házená 

• Bezpečně do školy 

• Recept měsíce 

• Kontakty 
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PPOOHHÁÁDDKKOOVVÝÝ  LLEESS  

 

Kulturní komise ve spolupráci s obcí 

Trnávka vás jako každým rokem zve na 

 POHÁDKOVÝ LES. 

Radostné odpoledne plné dětských 

úsměvů se koná 7. září 2019. Zápis 

proběhne od 14.00 do 15.30 hodin. 

Nutností je, aby každé z dětí dorazilo  

v doprovodu dospělé osoby. Na každém ze stanovišť se budou následně plnit 

různé úkoly za účelem nasbírání potřebného počtu bodů. Po příchodu bude za 

základě získaných bodů dítě odměněno. Přichystáno bude též občerstvení 

v podobě koláčů, palačinek, cukrovinek pro děti, hamburgerů, steaků, 

čepovaného piva, nealka a dalšího. 

Vezměte své ratolesti a přijďte si užít hezky strávené odpoledne. 

 

NNOOČČNNÍÍ  HHAASSIIČČSSKKÁÁ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  

 

Sbor dobrovolných hasičů Trnávka si vás dovoluje pozvat na  

NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU. 

Soutěž, která proběhne i za nepříznivého počasí, začne od 20.00 hodin  

13. září 2019 na hřišti vedle požární zbrojnice 

v Trnávce. Soutěžit se bude v disciplíně požárního 

útoku skupiny B, a to v kategorii jak mužů, tak i žen. 

Občerstvení bude zajištěno.  

Srdečně zve SDH Trnávka. 
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ČČIIPPOOVVÁÁNNÍÍ  PPSSŮŮ  

 

Od 1. ledna 2020 platí pro majitelé psů povinné čipování každého psa. 

Z tohoto důvodu mají majitelé psů možnost v rámci očkování proti vzteklině 

nechat psa zároveň očipovat. Očkování a čipování psů proběhne v sobotu  

21. září 2019 v dopoledních hodinách (čas bude upřesněn) před požární 

zbrojnicí v Trnávce. 

Ceny: 

Očkování proti vzteklině  130 Kč 

Očipování                                500 Kč 

 

Zájemci o očipování psa musí nejpozději do pátku 13. září 2019 nahlásit na 

Obecní úřad v Trnávce, že o tuto službu mají zájem, a čip si tak objednat. 

O očipování může též majitel požádat veterináře, ke kterému se svým psem 

dochází. 

Obecní úřad Trnávka zároveň upozorňuje občany, že se v obci množí případy 

volně pobíhajících psů. Každý majitel psa je v souladu s platnou vyhláškou 

povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes nepohyboval volně po cizích 

pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata. Porušení této vyhlášky je 

považováno za přestupek a může být řešeno ve spolupráci s Policií ČR. 

Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá zvířata zkontrolovali, 

zabezpečili a také po nich řádně uklízeli exkrementy a neznečišťovali tak 

obec.  

Děkujeme. 
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NNAABBÍÍDDKKAA  DDŘŘEEVVAA  

 

Informujeme občany, že dřevo u sokolovny je stále 

k dispozici k odkoupení. Nabízíme tvrdý kaštan v ceně 

1 000 Kč/m3 a měkkou lípu v ceně 300 Kč/m3. V případě 

zájmu kontaktujte Obecní úřad Trnávka na tel. čísle 

556 729 049 anebo se osobně dostavte.  

 

HHÁÁZZEENNÁÁ  

 

V podzimní části nového soutěžního ročníku 2019/2020 bude náš oddíl 

házené TJ Sokol Trnávka reprezentovat tradičně mužstvo mužů a družstvo 

mladších žáků. Z důvodu generační obměny došlo k redukci na jedno 

družstvo a ve spolupráci s házenou KH Kopřivnice jsou tito již starší žáci na 

dobu nejméně 1 sezóny součástí družstva starších žáků KH Kopřivnice  

sk. B, se kterými již trénují, přičemž se do těchto tréninků zapojují i někteří  

z našich mladších žáků, kteří mají zájem. Samotný tým starších žáků KH 

Kopřivnice sk. B je tvořen z více než poloviny našimi kluky. K tomuto 

rozhodnutí došlo po dohodě našeho oddílu s KH Kopřivnice a zároveň  

s rodiči, neboť by náš oddíl nemohl v této sezóně přihlásit družstvo starších 

žáků pro jejich nedostatek a byla by škoda, aby si tito kluci nejméně jednu 

sezónu nezahráli. Připomínám, že v této kategorii starších žáků již nemohou 

společně startovat naše super hrající děvčata. Zároveň budeme intenzivně 

pracovat na náboru našich nejmenších, o čemž budeme dále informovat 

prostřednictvím spolupráce s naší obcí, sociálních sítí, 

školy a příp. plakátů. 
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Moravskoslezská liga házená ml. žáci sk. I – podzim 2019 

 
21.09.2019 SO 09:00 hod. Sokol Klimkovice Sokol Trnávka v Klimkovicích 

21.09.2019 SO 10:15 hod. Sokol Trnávka SKP Frýdek-Místek B  

06.10.2019 NE 09:30 hod. TJ TŽ Třinec Sokol Trnávka v Třinci 

06.10.2019 NE 10:45 hod. Sokol Trnávka Sokol Poruba  

20.10.2019 NE 11:45 hod. Sokol Trnávka SKH Polanka n. O. B v Trnávce 

20.10.2019 NE 14:15 hod. Sokol Trnávka TJ TŽ Třinec  

10.11.2019 NE 10:00 hod. SKH Polanka n. O. B Sokol Trnávka v Polance n. O. 

10.11.2019 NE 11:20 hod. Sokol Trnávka SKP Frýdek-Místek B  

23.11.2019 SO 10:15 hod. Sokol Klimkovice Sokol Trnávka v Porubě 

23.11.2019 SO 11:30 hod. Sokol Poruba Sokol Trnávka  

 

V letošním roce proběhnou soutěže žactva turnajovým způsobem.  

Délka jednoho turnaje pro všechny kategorie nepřesáhne 4 hodiny. Jedná se 

vždy o turnaj o třech družstvech, kdy pořádající oddíl hraje první a třetí 

utkání, hostující družstva hrají dvě utkání za sebou. 

 

Moravskoslezská liga házená muži sk. I. – podzim 2019 

 

08.09.2019 NE 10:15 hod. TJ Senice na Hané Sokol Trnávka 

15.09.2019 NE 10:00 hod. Sokol Trnávka TJ Sokol Horka n. M. 

22.09.2019 NE 10:30 hod. Sokol Krmelín Sokol Trnávka 

06.10.2019 NE 10:00 hod. Sokol Trnávka TJ Holešov B 

13.10.2019 NE 14:30 hod. Suchdol n. O. Sokol Trnávka 

20.10.2019 NE 10:00 hod. Sokol Trnávka TJ Meteor Orlová 

27.10.2019 NE 10:00 hod. Sokol Trnávka TJ Senice na Hané 

03.11.2019 NE 15:00 hod. TJ Sokol Horka n. M. Sokol Trnávka 
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BBEEZZPPEEČČNNĚĚ  DDOO  ŠŠKKOOLLYY  

 

Nebude trvat dlouho a děti opět usednou do školních lavic. Na začátku 

nového školního roku bývají děti plné zážitků, které o prázdninách 

nasbíraly, a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však 

potřeba, aby i přesto nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě do 

školy opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli 

rodiče, kteří by neměli začátek školního roku podcenit a již ke konci 

prázdnin své potomky na nástup do školy z pohledu bezpečnosti postupně 

připravovat. Pravidla bezpečnosti je samozřejmě potřeba připomenout i 

žákům starším.  

Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu. 

Opakovaně projděte celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se 

bude dítě samo pohybovat.  Při této příležitosti dětem ukažte bezpečná místa 

pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní zásady bezpečného 

přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do vozovky před tím, než se 

pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, že je přejití bezpečné. 

Naučte malé školáky dopravní značky, které se po cestě do školy vyskytují. 

Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Dbejte na to, aby dítě bylo při 

pohybu v silničním provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti. V dnešní 

době je k sehnání nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit 

viditelnost za špatných podmínek až na 200 metrů. Pořiďte svému dítěti 

například reflexní pásek či přívěšek, který můžete zavěsit třeba na školní 

aktovku.  Zvýšíte tak jeho bezpečnost, a navíc uděláte radost.  

Dětem dále připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od 

nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nastupovat 

do auta. Zdůrazněte, že k cizím lidem musejí děti přistupovat obezřetně a 

nesmějí uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.  

Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a 

šťastné vykročení do nového školního roku.  
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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). 

 

 

 

VEPŘOVÉ SOUVLAKI 

 
Ingredience: 

400 g vepřové krkovice nebo kýty, stroužek citrónu, 

½ citrónu, olivový olej, čerstvý kopr, sůl, pepř 

 

Postup: 
Česnek utřeme se solí a smícháme pomocí metličky  

s olejem, citrónovou šťávou, citrónovou kůrou a 

nadrobno nasekaným koprem. Maso nakrájíme na 

tenké proužky a naložíme ho do připravené 

marinády. Necháme marinovat v lednici do druhého 

dne.  

Špejle namočíme na 1 hodinu do studené vody a 

maso na ně napichujeme tak, že střídavě proužek 

natáčíme tzv. do harmoniky. Opečeme na 

rozpáleném grilu z každé strany asi 3 minuty 

dotmava. Během grilování potíráme vepřové souvlaki 

marinádou. 

Vepřové souvlaki podáváme s tzatziki, řeckou pitou a 

hranolky. 

 

Přejeme dobrou chuť! 

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. Izraelová Elena 

Dětská lékařka – Stará Ves n. 

Ondřejnicí 

 Telefon: 558 669 246 

Pondělí 7.00-10.30 13.00-15.00  Pondělí 
10.00-12.00 

nemocní 

12.00-15.00 

pro zvané 

Úterý 7.00-10.30 13.00-17.00  Úterý 
7.00-9.00 

nemocní 
 

Středa 7.00-12.00   Středa 
12.00-14.00 

nemocní 

14.00-17.00 

pro zvané 

Čtvrtek 7.00-10.30 13.00-15.00  Čtvrtek 
7.00-9.00 

nemocní 
 

Pátek 6.30-12.00   Pátek 
10.00-12.00 

nemocní 
 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277. 


