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PO C HO D Z T R N ÁV K Y D O T R N ÁV K Y
Milí spoluobčané a příznivci turistiky!
V loňském roce se v naší
obci podařilo úspěšně
obnovit téměř
zapomenutou tradici
pochodu z Trnávky do
Trnávky, a proto letos
chystáme další
pokračování. Tentokrát počítáme i s trasou pro
kočárky…

Přípravy jsou již v plném proudu a vše vypukne první jarní sobotu, 23. března
2019, kdy pevně doufáme, že nám počasí bude opět přát. Pokud ne, akce se i
přesto konat bude.
Registrace účastníků začne v 8.30 a start bude od místní sokolovny v 9 hodin.
Start kočárkové trasy pak bude v 10 hodin.
Zápisné dospělých osob činí 50 Kč, dětí do 15 let věku 20 Kč. V jednotlivých
stanovištích bude nachystaný teplý čaj a po příchodu guláš, párky, bramboráky,
koláče, čepované pivo, nealko.
Délka velké trasy je 30 km, malé 15 km a kočárkové cca 8 km.
Neváhejte a pojďte se pokochat krajem Leoše Janáčka!
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Z A S E D ÁN Í Z AS T UPI T E LS T V A O B C E
Dne 14. března 2019 v 18.00 hodin proběhne v zasedací místnosti budovy
zámku 2. zasedání zastupitelstva obce.
Na programu bude:
➢ Zahájení
➢ Zpráva o činnosti rady obce
➢ Střednědobý rozpočtový výhled na léta 2020 – 2022
➢ Plán úkolů na rok 2019
➢ Majetkoprávní záležitosti
➢ Různé
➢ Interpelace
➢ Usnesení
➢ Závěr
T UR B O P LE S
Milí spoluobčané,
chtěli bychom vás srdečně pozvat na ples pořádaný fotbalisty TURBA, který se
koná 16. března 2019.
Přijďte se společně
skvěle pobavit a zároveň
podpořit dobrou věc.
Výtěžek z tohoto plesu
fotbalisté věnují na
sportovní rozvoj mládeže
v naší obci.
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J AR N Í ÚK LI D T R N ÁV K Y
V rámci Dne Země obec Trnávka jako každým rokem pořádá akci pod názvem
JARNÍ ÚKLID TRNÁVKY,
jejímž cílem je zbavit Trnávku nelegálně vzniklých černých skládek
a nepořádku.
Prosíme všechny dobrovolníky, aby se sešli
13. dubna 2019 od 14.00 hodin u budovy zámku.
Každý obdrží pracovní rukavice, plastový pytel a poté
společně vyjdeme zvelebit naši obec a její okolí úklidem
odpadků.
Akci pořádá kulturní komise a komise životního prostředí.
Připraveny jsou odměny pro děti a pro všechny zúčastněné
malé občerstvení.
Budeme rádi za každého, kdo nabídne svou pomoc!

B Ř E Z E N – M Ě S Í C Č T E N ÁŘ Ů
Obecní knihovna v Trnávce se zapojí do X. ročníku celostátní akce pod názvem
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ, kterou již tradičně vyhlásil Svaz knihovníků a
informačních pracovníků (SKIP). Pro naše věrné čtenáře ale i pro nové členy
jsme v tomto měsíci připravili:
➢ Registraci čtenářů na rok 2019
v průběhu měsíce března ZDARMA.

bude

➢ 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 fólie. Kdo bude mít zájem,
může se techniku balení knih na místě
naučit.
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Obecní knihovna dále informuje o nově zakoupených knihách a také 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.
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.
Budeme se na vás těšit.
Z M Ě N A J Í Z DN Í C H Ř ÁDŮ
Informujeme občany o změnách jízdních řádů, které vstoupily v platnost
3. března 2019 v oblasti Novojičínsko východ.
Změny jízdních řádů v předmětné oblasti vyplynuly
z připomínek okolních obcí či samotných cestujících.
Přehledný popis změn je uveden na webových stránkách
http://www.portal.idos.cz.
číslo linky

název linky

spoj

změna

883374

Ostrava-Stará Ves n.O.Brušperk-Trnávka

20

opožděn o 5 min.

883640

Kopřivnice-Příbor-TrnávkaPetřvald

17

opožděn o 5 min.

883641

Kopřivnice-Příbor-TrnávkaPetřvald

208 opožděn o 10 min.
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HLÁS I Č E PO Ž ÁR U
Moravskoslezský kraj nabízí v rámci zvyšování
bezpečnosti občanů hlásiče požáru a detektory oxidu
uhelnatého, a to zdarma seniorům nad 65 let. Zájemci se
mohou přihlásit v kanceláři SeniorPoint, která se nachází v
Kopřivnici v budově městského úřadu ve 2. patře, číslo
dveří 242. Kancelář je otevřena každé pondělí od 8.00 do
16.30 hodin. Hlásiče budou předány po podepsání darovací
smlouvy, proto je nutno vzít si s sebou občanský průkaz.
Nabídka je platná jen do rozdání zásob.
M Í S T N Í PO P LAT K Y
Obecní úřad Trnávka připomíná občanům, kteří ještě neuhradili místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, který činí 420 Kč za osobu na rok 2019, aby
tak učinili do konce měsíce března 2019. Občané mají možnost uhradit pouze
polovinu částky, tj. 210 Kč, a druhou polovinu kdykoliv do konce měsíce září
2019 v hotovosti na Obecním úřadě v Trnávce v úřední dny nebo bankovním
převodem na účet č. 25929801/0100. Variabilní symbol pro odpady je 1340+č.p.
(např. Trnávka č.p. 16 - VS 134016).
Známky na popelnice za rok 2018 platí do konce března 2018. Známky na rok
2019 budou k vyzvednutí poslední týden v březnu a v průběhu dubna 2019 na
Obecním úřadu v Trnávce.
Obec Trnávka také stále nabízí svým občanům
tašky na tříděný odpad.
Stačí se v úřední den dostavit na Obecní úřad a
sadu tašek, které jsou bezplatné, si odnést.
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R E G I O N PO O D Ř Í
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R E C E PT M Ě S Í C E

ŠPÍZ Z MLETÉHO HOVĚZÍHO A
ARAŠÍDOVOU OMÁČKOU

Ingredience:
1 kg hovězího (přední), 5 velkých stroužků
česneku, 1 velká cibule, hrst čerstvého koriandru,
1/4 čajové lžičky římského kmínu, sůl, pepř
Omáčka: 170 g arašídů, 350 ml kokosového mléka,
1 čerstvá chilli paprika, sójová omáčka dle chuti

Postup:
Maso nameleme co nejjemněji. K masu přidáme
cibuli nakrájenou najemno, rozmačkaný česnek a
nasekaný koriandr. Dochutíme solí, pepřem a
kmínem. Masovou směs postupně namačkáváme na
špejli. Nejvhodnější jsou široké špejle, maso pak
lépe drží a neprotáčí se. Špízy opékáme ze všech
stran do zlatohnědé barvy. Nezapomeňte, že u
hovězího masa, i předního, se nemusíme bát
růžového odstínu uvnitř masa.
Arašídová omáčka: Arašídy opečeme na sucho na
pánvi a poté vložíme do kuchyňského robotu.
Zalijeme kokosovým mlékem, přidáme sójovou
omáčku a chilli a vše rozmixujeme. Omáčku
můžeme podávat studenou i teplou. Dobrou chuť!

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).
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K O N T AK T Y
Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049
Pondělí
Středa

8.00-12.00
8.00-12.00

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062

13.00-17.00
13.00-17.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Knihovna Trnávka
Pondělí
Čtvrtek

16.00-18.00

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-10.30
13.00-16.30
8.00-10.30

Pátek

13.00-16.00

8.00-11.00

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802
Pondělí

13.00-16.30

7.00-13.00
13.30-15.00
7.00-13.00
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082

Příbor
Trnávka
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-8.30
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

Příbor
Příbor
Kateřinice
Příbor
Příbor
Příbor

MUDr. Izraelová Elena
Dětská lékařka – Stará Ves n.
Ondřejnicí
Telefon: 558 669 246

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152
Pondělí

7.00-10.30

13.00-15.00

Pondělí

Úterý

7.00-10.30

13.00-17.00

Úterý

Středa

7.00-12.00

Čtvrtek

7.00-10.30

Pátek

6.30-12.00

Středa
13.00-15.00

Čtvrtek
Pátek

10.00-12.00
nemocní
7.00-9.00
nemocní
12.00-14.00
nemocní
7.00-9.00
nemocní
10.00-12.00
nemocní

12.00-15.00
pro zvané

14.00-17.00
pro zvané

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