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S L OVO S T A ROS T Y
Vážení a milí spoluobčané,
Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v celém roce. Je to chvíle, ve
které si uvědomujeme a připomínáme ducha vánočních svátků
velmi intenzivně. Všichni se na tento zážitek těšíme, nejen
děti, ale i dospělí. Vynořují se nám hřejivé vzpomínky, pocit
sounáležitosti a přátelské náklonnosti na doby, kdy jsme se
nemohli dočkat Štědrého dne a vánoční atmosféra naplňovala
naši dětskou duši. Jsou to prožitky, které si člověk navždy
uchová ve své mysli a čerpá z nich po celý život. Je to sice jen
okamžik našeho života, přesto důležitý. Pěstujme rodinnou
soudržnost, ať jsou pro nás Vánoce vždy časem radostného
setkávání a hezkých vzpomínek i na ty, kteří již nejsou mezi
námi.

Vánoce mohou být pro všechny příležitost k upevnění rodinných a přátelských vztahů.
Rodina a přátelé jsou ti, od nichž v těžkých dobách čerpáme sílu a hledáme porozumění a
dobré slovo. Tyto hodnoty nejsou samozřejmé, ale budují se stále. Žijme tedy naplno tak,
abychom se nemuseli stydět za promarněný život.
Prožijte letošní svátky s pocitem bezpečí a s radostí obdarovat své blízké nejen dárky, ale i
kouskem lásky, která sídlí v našich srdcích.
Vážení spoluobčané, jelikož v rukou držíte poslední vydání Trnavského občasníku v
letošním roce, dovolte mi, abych vám jménem zastupitelstva obce, jménem obecního úřadu
a v neposlední řadě jménem svým z celého srdce popřál ve zdraví prožité, šťastné a veselé
Vánoce, abyste se v době svátků vzdálili všem všedním starostem, a přeji vám vše nejlepší v
novém roce 2017. Věnuji i tichou vzpomínku všem, kteří zůstali již jen hluboko v našich
srdcích a u štědrovečerní tabule mají vždy čestné místo.

Starosta obce Dalibor Šimečka
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M Y S L IVEC K Ý P L ES
Myslivecký spolek Trnávka Kateřinice si vás dovoluje pozvat na
MYSLIVECKÝ PLES,
který se bude konat v sobotu 14.1.2017 v sále Obecního domu v
Kateřinicích.
Samozřejmostí je myslivecká kuchyně, tombola a drobné občerstvení.
Začátek je v 19.00 hodin, cena místenky je 80,-Kč. K tanci a poslechu bude hrát kapela
REXTON z Jistebníku. Na vaši účast se těší myslivci.
Rovněž přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra
a vše nejlepší v roce 2017.

IN F ORM A C E OBEC N ÍH O Ú ŘA D U
Obecní úřad Trnávka informuje občany, že poslední úřední den v roce 2016 bude ve středu
21. 12. 2016.
S VOZ OD P A D U
Poslední svoz odpadu v letošním roce bude v úterý 27.12.2016.
V novém roce proběhne první svoz odpadu v úterý 10.1.2017 a potom vždy v úterý
v sudém týdnu.
P OŠ T A T RN Á VK A
Pošta Trnávka informuje občany o uzavření pošty v úterý 3. 1. 2017 z důvodu školení.
Z M ĚN Y ORD IN A Č N ÍC H H OD IN
MUDr. Švidrnoch Amil oznamuje změny ordinačních hodin:
23.12. – ordinace zavřena
27.12., 28.12., 29.12. – ordinace do 11.00 hodin
30.12. – ordinace zavřena
Dětské zdravotní středisko Petřvald oznamuje, že poslední ordinační den
bude v pátek 23.12.2016, tímto dnem ukončí v Petřvaldě svou lékařskou
činnost dětská lékařka MUDr. Olga Váhalová.
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Celý petřvaldský obvod přebírá dětská lékařka ve Staré Vsi nad Ondřejnicí MUDr. Joanna
Iwanuszková. Obec Petřvald je v této situaci rodičům nápomocná a v co nejkratší době
zrekonstruuje prostory pro dětskou ordinaci na starém obecním úřadě, kde bude ordinovat
nový dětský lékař ve spolupráci s MUDr. Iwanuszkovou.
Ordinace MUDr. Iwanuszkové:

Adresa: Stará Ves nad Ondřejnicí, ul. D. Růži 288
tel.: +420 558 669 246
mob.: +420 733 151 151

Ordinační hodiny najdete níže v kontaktech.
OB EC N Í K N IH OVN A
Obecní knihovna v Trnávce informuje své čtenáře, že poslední
výpůjční den v roce 2016 bude ve čtvrtek 22. 12. 2016.
K Vánocům jsme pro své věrné i nové čtenáře připravili jako vánoční dárek NOVÉ KNIHY,
ze kterých si určitě každý vybere svůj oblíbený žánr. Přijďte si vybrat z knižních novinek.
Rádi přivítáme i nové členy.
Malá ochutnávka:
Mezi čtenáři očekávané knihy jistě patří nový dvojromán Okamžiky štěstí od Patrika
Hartla. Knihu je možné začít číst z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh sourozenců
Veroniky a Jáchyma budete prožívat podle toho, který začátek zvolíte. Buďto do života
skočíte jako Jáchym volným pádem z výšky čtyř tisíc metrů nebo se jako Veronika budete
statečně prokousávat citovými nástrahami ode dne ke dni. Prožijete dva příběhy v jednom.
Jako on a jako ona. Nebo v opačném pořadí, což bude překvapivě jiné, než byste očekávali.
Pro milovníky severských detektivek máme norský román Sova od Samuela Bjørk s
napínavou zápletkou, v níž prokazuje smysl pro temná zákoutí lidské mysli. V lese nedaleko
od Osla je v podivném hnízdě ze sovího peří nalezeno tělo sedmnáctileté dívky, která se
před tím ztratila z domova pro problémovou mládež. Případem se začne zabývat zkušený
detektiv Holger Munch se svým týmem. Vyšetřování pro nedostatek stop uvízne na
mrtvém bodě, ale pak IT odborníkovi z oddělení vražd záhadný hacker pošle nahrávku,
která odhalí znepokojivé podrobnosti o osudu zabité dívky.
Kniha povídek ze světa Selekce, nový 4. díl s názvem Dcera od Kiery Cass. Princezna
Eadlyn od malička stále dokola poslouchala vyprávění o tom, jak se potkali její rodiče. Ona
ovšem ani náhodou netouží opakovat jejich romantický příběh! O svém životě však
nerozhoduje sama. Její protesty jsou naprosto zbytečné, i ona si musí manžela vybrat v
Selekci.
A můžete se těšit na spoustu dalších zajímavých knižních novinek.
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OZ N Á M EN Í O K ON Á N Í Z A S T U P IT EL S T VA OBC E
11. zasedání zastupitelstva obce Trnávka proběhne v úterý 20. 12. 2016 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti budovy zámku v Trnávce.
Program:






Zahájení
Zpráva o činnosti rady obce
Rozpočtové opatření č. 4/2016
Rozpočet obce na rok 2017
OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
 OZV č. 2/2016 - Požární řád obce Trnávka
 Majetkoprávní záležitosti





Různé
Interpelace
Usnesení
Závěr
C H OD N ÍK Y

V minulém vydání občasníku jsme vás informovali o zahájení výstavby další části
chodníkového tělesa v úseku od zastávky Trnávka – Dvorek k Jednotě. Bohužel firma
AWT Rekultivace, realizátor stavby, nezískala včas potřebná povolení, takže stavba
nemohla být zahájena tak, aby byla řádně dokončena před nástupem zimy. Po vzájemné
dohodě bylo tedy zahájení stavby odloženo a aktuální termín dokončení je 30.4.2017. Na
čerpání dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury toto odložení nemá vliv.
Z M Ě N A C EN Y VOD N ÉH O A S T OČ N ÉH O
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2017 takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)

36,01 Kč/m3 (bez DPH)

41,41 Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné)

32,45 Kč/m3 (bez DPH)

37,32 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. 1. 2017, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
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REC EP T M Ě SÍC E

Hvězdičky se skořicí

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.

Ingredience:
220g
hladké
pšeničné
mouky,
140g
moučkového cukru, 140g másla, 80g
nastrouhaných ořechů, 1/2dl mléka, 1 žloutek,
3 lžičky mleté skořice, kypřící prášek do pečiva,
sůl, mouka (na vál)
Na posypání:
1 bílek, 1 balení skořicového cukru, 1 lžíce
cukru krupice

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

Postup:
Do mísy prosejeme mouku, přidáme cukr,
oříšky, skořici, sůl, prášek do pečiva, žloutek a
změklé máslo a vypracujeme těsto, které se
bude zpočátku rozpadat. Po lžících do něj
začneme přidávat mléko, až vypracujeme
vláčné a elastické těsto. Zabalíme ho do fólie a
necháme asi hodinu odležet v chladničce. Pak
ho rozválíme na pomoučeném válu na plát
silný asi 2 mm, vykrojíme z něj formičkou
libovolně velké hvězdičky a rozložíme je na
plech vyložený papírem na pečení. Potřeme je
bílkem rozšlehaným se lžící vody, posypeme
směsí skořicového a krupicového cukru a
upečeme dozlatova v troubě vyhřáté na 170 °C.
Ihned je pomocí tenkého kulatého nože
přeložíme na rovnou podložku a necháme zcela
vychladnout.

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).
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K ON T A K T Y

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

MUDr. Joanna Iwanuszková
Dětská lékařka – Stará Ves n. Ondřejnicí
Telefon: 558 669 246

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
13.00-15.00

Středa
Čtvrtek

Pátek

6.30-12.00

7.00-10.30

Pátek

12.00-17.00
7.00-9.00
15.00-17.00
7.00-9.00
12.00-14.00

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