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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zápis k předškolnímu vzdělávání do
Mateřské školy Kateřinice je stanoven
na čtvrtek 14.4.2016 od 13.00 hod. do 16.00
hod. Současně proběhne i Den otevřených
dveří.
V nabídce jsou i kroužky: výtvarný, hra na
zobcovou flétnu, plavecký a lyžařský kurz,
projektové dny, divadla, dopolední akce v rámci
ŠVP PV a spousta zábavných akcí ve spolupráci
se sdružením rodičů. Specializace: spolupráce s

SPC či PPP Nový Jičín.
Vezměte s sebou: vyplněnou přihlášku, potvrzení od lékaře (naleznete na
webových stránkách www.ms.katerinice.cz), popř. možno vyzvednout
osobně v MŠ, rodný list dítěte.
Zveme vás do krásného prostředí naší mateřské školy
Zaměstnanci MŠ Kateřinice
ZAHRÁDKÁŘSKÁ JARNÍ VÝSTAVA
Klub zahrádkářů v Trnávce pořádá ve dnech 19. a 20.3.2016
v době od 13.00 do 18.00 hodin tradiční „Jarní výstavu“, která se
uskuteční v zámku v Trnávce.
Čeká na vás tradiční občerstvení a pro děti bude připraveno
zdobení vajíček.
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KNIHOVNA
Obecní knihovna v Trnávce nabízí donáškovou službu pro
čtenáře s omezenou pohyblivostí, pro které je obtížné nebo
zcela nemožné navštívit knihovnu.
A jak tato služba funguje? Donáška knih je bezplatná. Stačí,
aby čtenář, který o ni projeví zájem, měl zaplacenou registraci. Zájemcům by
se knihy donášely pravidelně 1x měsíčně, a sice každý první čtvrtek v
měsíci (po klasické výpůjční době), na dohodnutou adresu. Knihy je možné
vybírat pomocí on-line katalogu, který je umístěn na webových stránkách
obce www.trnavka.cz nebo využít rady a doporučení knihovnice. Službu lze
uplatnit 1x měsíčně. Jednorázově lze půjčit maximálně 10 titulů na měsíc. V
případě zájmu se prosím hlaste na Obecním úřadě v Trnávce osobně,
telefonicky na čísle 556 729 049, nebo prostřednictvím emailu
ou@trnavka.cz.
Obecní knihovna v Trnávce se zapojí do VII. ročníku celostátní akce
s názvem BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ, kterou již tradičně vyhlásil Svaz
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Pro své věrné čtenáře ale i
pro nové členy jsme v tomto měsíci připravili:
 Registrace čtenářů na rok 2016 bude od 7. do 21. března 2016
ZDARMA.
 Čtenáři si mohou přinést několik svých vlastních knih, na kterých jim
nejvíc záleží a kterým by chtěli poskytnout ochranu navíc. Knihy jim
budou obaleny do speciální knihovnické folie. Kdo bude mít zájem,
může se techniku balení knih na místě naučit.
 Dále připomeneme a doporučíme knihy od spisovatelů, kteří mají
letos významná výročí.
Budeme se na vás těšit.
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SBÍRKA OBLEČENÍ
Obec Trnávka ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov
vyhlašuje sběr použitého ošacení. Sbírka se uskuteční ve středu 23.3.2016
v garáži u budovy zámku dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin a odpoledne od
13.00 do 17.00 hodin. Věci prosím noste zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Můžete přinést:
 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 obuv – veškerou nepoškozenou
 hračky – nepoškozené a kompletní
 peří, péřové přikrývky a polštáře
 menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 knihy
Věci, které nenoste:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

KOMPOSTÉRY
V případě zájmu občanů, kteří si kompostéry neobjednali, je možné se obrátit
na Obecní úřad Trnávka, který jim kompostéry na základě smlouvy zapůjčí.
Kompostéry mají objem 1050 litrů.
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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
7. zasedání zastupitelstva obce Trnávka proběhne ve čtvrtek 17.3.2016
v 19.00 hodin v zasedací místnosti budovy zámku v Trnávce.
Program:
 Zahájení
 Zpráva o činnosti rady obce
 Plán úkolů – rok 2016
 Návrh převodu pozemku mezi Moravan Kateřinice a obcí Trnávka
 Různé
 Interpelace
 Usnesení
 Závěr
ODPADY
Upozorňujeme občany na nutnost dodržovat zásady nakládání
s tříděným odpadem!!!
Do jednotlivých barevně odlišených kontejnerů patří jen vybraný odpad!!!
Do modrých kontejnerů na papír NEPATŘÍ dětské pleny, mokrý a mastný
či jinak znečištěný papír.
Do zelených kontejnerů na sklo NEPATŘÍ plasty, víčka od zavařovacích
sklenic nebo lahví, sklo zabalené v plastovém pytli nebo tašce, ani skleněné
nádoby se zbytky potravin.
Jestliže bude některý z kontejnerů naplněný a nebudete mít dostatek
prostoru pro odložení svého tříděného odpadu do správného kontejneru,
NEVHAZUJTE tento odpad do jiného kontejneru!!! Obsah kontejneru určený
k dalšímu třídění a zpracování se tak znehodnotí.
Kontejnery na tříděný odpad se vyvážejí podle následujícího harmonogramu:
Plasty – každý týden
Papír – každé 2 týdny
Sklo – 1x za měsíc
Jejich vytíženost na jednotlivých stanovištích se neustále monitoruje,
v případě potřeby jsou přemisťovány a v případě nutnosti lze na základě
dlouhodobější poptávky upravit jejich počet i frekvenci vývozu.
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VELIKONOCE V KOSTELE
Římskokatolická farnost Trnávka zve všechny občany na společné
SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2016
ZELENÝ ČTVRTEK – 24.3.
17.00 hod. Mošnov
18.30 hod. Petřvald
VELKÝ PÁTEK – 25.3.
17.00 hod. Trnávka
18.30 hod. Petřvald
BÍLÁ SOBOTA – 26.3.
16.00 hod. Trnávka
18.00 hod. Mošnov
19.30 hod. Petřvald
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 27.3.
7.30 hod. Mošnov
8.45 hod. Trnávka
10.00 hod. Petřvald
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 28.3.
7.30 hod. Mošnov
8.45 hod. Trnávka
10.00 hod. Petřvald
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JEDNOTA COOP
A další nově remodelovaná prodejna COOP je otevřena.
V pátek 5.2.2016 otevřela JEDNOTA Hodonín už v pořadí 21. nově
remodelovanou prodejnu COOP Trnávka v divizi Novojičínska.
Vždy je to pro nás taková „rodinná slavnost“. Poděkování všem těm, kteří
obětavě pracovali, aby se prodejna v Trnávce zaskvěla v nové kráse.
Pamatovali jsme zde poprvé na Novojičínsku i s prostorem pro zřízení nové
poštovny ve frančízovém programu Partner s Českou poštou. Promítli jsme
do prodejny pro nás již standardní design, klimatizaci, veškeré nové zařízení,
pokladní systém spojený internetem s naší centrálou v Hodoníně, počítačové
objednávkové systémy do našeho moderního skladu v Napajedlích a další,
pro zákazníka sice skryté, ale důležité věci. Ale i pro oko zákazníka je toho
více. Na první pohled nové parkování, bezbariérový přístup do prodejny,
nová fasáda, LED osvětlení prodejny, nové chlazení i regály. Zkrátka
standard COOP Jednota Hodonín. Srovnejte si to s ostatními prodejci na
venkově. Vedle toho fungující Zákaznický klub, e-shop pro jeho členy a
další služby.
Co chceme? Chceme dosáhnout toho, aby si lidé pod pojmem COOP Jednota
Hodonín představili bezvadné, propracované, příjemné nákupní prostředí,
kvalitní nabídku zboží, ochotný a pozorný personál, dobře odborně
připravený, a služby, které zákazníkům zpříjemní život.
Chceme dosáhnout toho, aby lidé z Trnávky nemuseli jezdit do marketů ve
městech, ale svými nákupy podpořili rozvoj služeb v místě, kde žijí. Kde jsou
dobré služby, tam se i lidem dobře bydlí, obec je přitažlivá pro mladé a
rozvíjí se. A to je i pro nás dobře.
Ing. Petr Jankanič
Náměstek pro marketing a ICT
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RECEPT MĚSÍCE

DOMÁCÍ CHLÉB
Nasypeme do mísy a nasucho
zamícháme:

Ingredience:
3 hrnky hladké mouky (hrnek 250
ml); půl sáčku sušeného droždí; 2
lžičky soli; 1 lžička drceného kmínu;
podle chuti můžeme přimíchat hrst
nasekaných
vlašských
ořechů,
cibulku, česnek, bylinky, semínka,

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.

škvarky, olivy, sušená rajčata…

Postup:
Do zamíchané směsi nalijeme 1,5
hrnku vody, promícháme, přikryjeme
utěrkou a necháme 8-12 hodin
kynout. Vykynuté těsto vyndáme na
pomoučený vál, roztáhneme na
placku 2-4 cm tlustou a necháme
zakryté utěrkou odpočívat, dokud
nenahřejeme troubu na 230°C.
Z placky vytvoříme bochánek, který
přendáme do kulatého pekáče nebo
hrnce s pokličkou a pečeme na 230°C
30 minut přikryté pokličkou a dalších
15 minut bez pokličky.

Recepty posílejte na e-mail:
ou@trnavka.cz nebo je můžete donést
osobně na obecní úřad v Trnávce.

Romana Dočekalová
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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

Středa

8.00-12.00

13.00-17.00

Úterý

13.00-16.30
8.00-10.30

Středa
Čtvrtek

Knihovna Trnávka
Pondělí
Čtvrtek

16.00-18.00

13.00-16.30
8.00-10.30

Pátek

13.00-16.00

8.00-11.00

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082

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

7.00-8.30

Kateřinice

Středa
Čtvrtek

13.00-18.00

Příbor

13.00-18.00

Příbor

7.00-13.00

Příbor

Čtvrtek

7.00-13.00

Příbor

Pátek

7.00-12.00

Příbor

Pátek

7.00-12.00

Příbor

Pondělí

Středa

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152

Dětská lékařka - Petřvald
MUDr. Olga Váhalová
Telefon: 556 300 370

Pondělí
Úterý

7.00-10.30

13.00-15.00

Pondělí

7.00-10.30

13.00-17.00

Úterý

Středa
Čtvrtek

7.00-12.00

7.30-9.30

13.00-15.00

Středa
Čtvrtek

Pátek

6.30-12.00

Pátek

11.00-13.30

7.00-10.30

11.00-14.00
12.30-16.00
7.30-10.00

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA.
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277
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