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Pomalu začíná sezóna dovolených, blíží 

se prázdniny, lidé čím dál více vyrážejí 

ven a provoz na všech úrovních pozem-

ních komunikací se zvyšuje. A spolu 

s houstnoucím provozem roste i nervo-

zita—chodců, cyklistů, motoristů a řidi-

čů. Všichni stále spěchají a neohlížejí se 

na okolí, mnozí se chovají, jako kdyby 

byla silnice jen jejich. Právě během let-

ní sezóny si toho více všímáme a více se 

o tom mluví i v médiích, ale bohužel se 

tak děje celoročně. A nemusíme chodit 

daleko, stačí naše malá vesnice… 

Zkusme se prosím všichni zamyslet nad 

tím, jak se na silnici chováme. Všichni 

bez rozdílu. 

ŘIDIČI! Všimli jste si, že silnice kolem 

prodejny COOP a hospody a také cesta 

k budově zámku jsou jednosměrné? 

Někde ve městě byste si nedovolili vjet 

do protisměru, tak proč to děláte v Tr-

návce? Kdo zabočuje k prodejně ze 

směru od Kateřinic (ať už pěšky nebo 

vozem), nečeká, že z jednosměrky vyje-

de auto... K neštěstí pak není daleko.  

A věděli jste, že na chodníku se nepar-

kuje? Jak se má takovému zaparkova-

nému vozu vyhnout třeba vozíčkář ne-

bo maminka s kočárkem? 

V tomto období probíhá v obci výstav-

ba další etapy chodníku a provoz 

v obou směrech je usměrňován sema-

fory. Každé malé dítě ví, že červená 

znamená STŮJ a že jet můžeme až teh-

dy, když se rozsvítí zelená. Proč tomu 

někdo nerozumí? 

CYKLISTÉ! Opravdu musíte jezdit ve dvo-

jici vedle sebe? Nebo jiný příklad. Tak 

jako pěší mohou chodit po cyklostez-

kách, můžete i vy vjet na chodník, není 

to zakázáno. Chodníky jsou však pri-

márně určeny chodcům, tak snad neče-

káte, že vám budou chodci na chodníku 

uhýbat? 

CHODCI! Pro vás je vyhrazen chodník. 

Tam, kde chodník není k dispozici, cho-

díme po krajnici vlevo, to je jasné. Ale 

pokud tam chodník máme, proč i tak 

chodíte po opačné straně a zbytečně 

tak vytváříte překážku provozu? 

TRAKTORISTÉ A ŘIDIČI JINÝCH KOLOSŮ! 

Uvědomte si prosím, že už jen velikostí 

svého vozidla budíte v ostatních účast-

nících provozu velký respekt. Není tře-

ba ho ještě umocňovat rychlostí. 

VŠICHNI MOTORISTÉ! Ano, jezdit po 

obci padesátkou je občas otrava. Ruku 

na srdce—kdo nikdy toto nařízení ne-

porušil? Ale všechno má svůj význam. 

Na malé vesnici tím spíše, že každou 

chvíli může na silnici vběhnout dítě, pes 

či kočka nebo jiné zvíře, nebo může 

provoz narušit třeba zatoulaný míč... 

Ještě jednou tedy: Prosím, buďme ohle-

duplní. Nejen v létě, ale po celý rok. 

Všichni mysleme na to, abychom na 

silnici nikoho neohrožovali, ale ani niko-

ho neomezovali. A hlavně bychom měli 

pamatovat na to nejdůležitější—

abychom se všichni, bez ohledu na to, 

jakým prostředkem jedeme, v pořádku 

vrátili domů. Ať už jedeme na druhý 

konec republiky nebo třeba jen na ná-

kup. 

Tak šťastnou cestu (nejen) na dovole-

nou a hlavně šťastný návrat! 

Trnavský občasník — zpravodaj obce Trnávka 

Vydavatel: Obec Trnávka, Trnávka 1, 742 58 , IČO 00848441  
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Milí Trnavjáci,  

použiju část motta místního spolku „Trnávka žije“, a to je dobře. 

26.3. jsme uspořádali Pochod z Trnávky do Trnávky a hojná účast všech toho byla důkazem. Na 30km trasu se vydalo 28 bor-

ců a borkyň, oblíbenější 15km trasu zdolalo 202 osob a na seniorsko-kočárkovou trasu v délce cca 9 km se vydalo 82 účastní-

ků včetně dětí. Velkým plusem bylo nádherné počasí, které dopomohlo k pohodové atmosféře celé akce. 

Ještě během zimních měsíců jsme zhodnotili nevzhledný a nefunkční stav vchodových dveří do místní sokolovny, a proto jsme 

vyhlásili výběrové řízení na nové dveře jak vchodové tak i do suterénu a myslím, že to dost prokouklo. Ještě nám zbývá upra-

vit vstupy, aby celkový dojem vypadal reprezentativně. 

V době předvelikonoční jsme uspořádali netradičně velikonoční koncert a ti, co se nenechali přemluvit lenošením a přišli se 

podívat a poslechnout (sice jich moc nebylo), si mohli užít ojedinělý kulturní zážitek.  

V rámci Dne země jsme v sobotu 9. dubna upořádali za účastí dobrovolníků jarní úklid Trnávky. Počasí na takovou akci nebylo 

zrovna ideální, ale odhodlanost zúčastněných dopomohla ke zdárnému výsledku a závěrečné zhodnocení k příjemnému    

setkání.  

Ihned po velikonocích naplno vypukla slibovaná výstavba chodníku. I když je doprovázena dopravními komplikacemi, prosím 

o vaši trpělivost. Stavební práce probíhají dle harmonogramu a už brzy budeme chodit bezpečněji. 

Není nám lhostejný ani celkový vzhled naší vesnice, a protože některé svazy či sdružení už nemají funkci „nástěnkáře“ a vitrín-

ky už zdaleka neplní svou agitační činnost, rozhodli jsme vitrínky zbourat a zřídit důstojnou úřední desku na novém místě. 

Místo po demolici bude upraveno. 

Možná už jste si všimli, ale v rámci energetických úspor jsme už z velké části nechali vyměnit veřejné osvětlení za nová LED 

svítidla s menší spotřebou ale větší svítivostí, a navíc jsme snížili tzv. světelný smog. Při nočním návratu do Trnávky od 

Brušperku nebo Petřvaldu je  ten rozdíl hodně vidět. Už nezáříme do nebe, ale svítíme jen pro sebe. 

Konec dubna je spojen s pálením čarodějnic a stavěním máje a i tato akce byla hojně navštívená širokou veřejnosti. Malé ča-

rodějnice spolu s velkými čarodějnicemi obkroužily trasu, na které plnily různé úkoly a za to byly odměněny špekáčkem. 

Chlapské ruce přišly vhod a pomohly se stavěním máje a večer byla zapálena tradiční vatra. K upálení čarodějnic opět nedo-

šlo, protože v předstihu někam zmizely, tak snad příště. 

Nejdůležitější zpráva nakonec: 3.6.2022 se hospoda v Trnávce znovu otevírá, tak doufám, že ji budeme hojně navštěvovat a 

podporovat. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se jakoukoliv formou podílejí na organizovaní společenských, kulturních, spor-

tovních, divadelních a jiných akcí pro občany v Trnávce a nevadí jim obětovat svůj čas pro ostatní.  

Tak ještě jednou DĚKUJI. 

S přáním všeho dobrého Dalibor Šimečka  

Úvodník Slovo starosty 

Informace z obce 

Během června 2022 bude zahájen provoz koupaliště Trnáv-

ka, bližší termín bude upřesněn podle aktuální situace. Pro 

sezónu 2022 byla stanovena následující výše jednorázového 

vstupného: 

 

 

 

K zakoupení na místě budou i nadále permanentní vstupen-

ky v hodnotě 400 Kč pro dospělé a 250 Kč pro děti do 15 

let. V ceně je 5 vstupů + 6. vstup zdarma. 

Pro občany trvale hlášené v Trnávce budou opět dostupné 

jednotné permanentní vstupenky za cenu 150 Kč na osobu. 

Tyto permanentky jsou nepřenosné s platností po celou 

sezónu, jsou v prodeji pouze na obecním úřadě a při jejich 

nákupu je třeba předložit průkaz totožnosti. 

Dospělí 80 Kč 

Děti do 15 let 50 Kč 

Děti do 3 let ZDARMA 



4 

Výzva občanům 

Informace z obce Nabídka práce 

Koupaliště Trnávka hledá brigádníka na pozici plavčice/plavčík 

na sezónu ČERVEN—SRPEN 2022. 

Podmínkou je platné osvědčení o získání kvalifikace vodní zá-

chranář/plavčík (zájemci, který kurz nemá, ho obec zprostřed-

kuje). Dále požadujeme fyzickou zdatnost, samostatnost, spo-

lehlivost, zodpovědný přístup a schopnost rychlého reagování. 

Pozice je vhodná pro studenty. 

Plat 130 Kč na hodinu. 

Náplň práce: Dozor nad koupající-

mi se osobami v bazénu, dohled 

nad dodržováním bezpečnosti, 

provozního a návštěvního řádu 

koupaliště a poskytování první 

pomoci. 

 

Bližší informace na OÚ Trnávka na 

tel. 721 860 150. 

Obec Trnávka nabízí pracovní pozici pracovníka údržby 

veřejného prostranství na období ČERVEN—LISTOPAD 

2022.  

Náplň práce:  Provádění údržby zeleně, péče o obecní 

komunikace, práce v terénu s křovinořezem a sekačkou, 

drobné zednické práce, technické opravy a údržbářské 

práce v obci. 

Nabízíme: Hlavní pracovní poměr na dobu určitou, ran-

ní směny, finanční ohodnocení dle tabulek (platová tř. 

5) + odměny, nástup dle dohody—možný ihned. 

Požadujeme: Samostatnost, manuální zručnost, zodpo-

vědnost, spolehlivost, ŘP skupiny B (skupiny T výho-

dou). 

 

V případě zájmu kontaktuje Obecní úřad Trnávka na 

telefonním čísle 721 860 150 nebo se dostavte osobně.  

Jste společensky založení a baví vás práce s lidmi? Chcete se podílet na 

kulturním životě obce? Máte chuť přiložit ruku k dílu a pomoci s organiza-

cí obecních akcí? Možná vás už napadlo, že byste rádi pomohli, ale neví-

te, na koho se obrátit, nikdo vás neoslovil... Tak se ozvěte sami a přidejte 

se ke kulturní komisi! 

Po vynucené pauze se v letošním roce konečně rozjíždějí nejrůznější ak-

ce, které pořádá obec ve spolupráci s kulturní komisí. Každá taková akce 

je náročná hlavně z pohledu personálního zajištění—je třeba zajistit ne-

jen samotné aktéry (většinou účinkující v kostýmech a maskách), ale pře-

devším personál, který připravuje občerstvení a prodává u stánků, chystá 

zázemí akce, během ní řeší nejrůznější problémy a následně pomáhá s úklidem po akci, podílí se na přípravě soutěží, disci-

plín apod., zkrátka stojí v pozadí a často ani není vidět. Čím více lidí se na organizaci podílí, tím lepší je pak výsledek. 

Máte-li tedy chuť se přidat ke kulturní komisi, kontaktujte prosím obecní úřad. Samotné členství k ničemu nezavazuje—

není třeba se účastnit každé schůze nebo být na úplně všech akcích, vše je založeno na dobrovolnosti.  

Stačí chtít a příští Pohádkový les, Masopustní průvod nebo třeba Trnavský žbluňk může být i s vaší účastí. Přivítáme nové 

členy jakéhokoliv věku a za každou pomoc děkujeme! 
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Jak budou jednotlivé nádoby vyváženy? 

Svoz směsného odpadu budou pracovníci svozové firmy i 

nadále zajišťovat každé dva týdny, a to v úterý. V obecním 

kalendáři, který obdržela každá domácnost, je vyznačeno, 

které popelnice se budou v daném termínu vyvážet, a text 

je i barevně odlišen podle barvy příslušných nálepek 

(modré a zelené). Ve zbývajícím období roku 2022 jsou to 

tyto termíny: 

7. června—modré + zelené 

21. června—modré 

5. července—modré + zelené 

19. července—modré 

2. srpna—modré + zelené 

16. srpna—modré 

30. srpna—modré + zelené 

13. září—modré 

27. září—modré + zelené 

11. října—modré 

25. října—modré + zelené 

8. listopadu—modré 

22. listopadu—modré + zelené 

6. prosince—modré 

20. prosince—modré + zelené 

3. ledna 2023—modré 

Směsný odpad 2022 Odpady 

Ve druhém květnovém týdnu proběhla v celé obci výměna 

popelnic, kterou zajistili pracovníci obce. Všechny aktuálně 

používané a zaplacené popelnice byly označeny nálepka-

mi—jednak s číslem popisným domu, ke kterému patří, a 

uvedením kapacity dané popelnice, aby nedošlo k neopráv-

něnému přelepení na jinou popelnici; jednak zelenou či 

modrou nálepkou, které určují četnost svozu. Vše bylo 

označeno tak, jak si majitel té které nemovitosti zvolil v pro-

hlášení plátce a jak bylo zaplaceno. 

Vzhledem k tomu, že svozová firma zatím nedodala požado-

vaný počet popelnic (jedná se především o malé popelnice 

o objemu 60 litrů), v některých případech byly nálepkou 

označeny ještě staré nádoby—plechové nebo jiné. Jakmile 

budou obci dodány i chybějící nádoby, bude provedena do-

datečná výměna. 

Na celém území obce budou (jakmile bude dokončena kom-

pletní výměna) nadále používány pouze plastové popelnice 

převážně černé barvy, které jsou majetkem svozové firmy. 

Jestliže dojde k poškození takové popelnice, zajistí svozová 

firma její výměnu. Nebude tedy třeba, aby si občané  novou 

popelnici pořizovali sami. Při pravidelných svozech budou 

vyváženy jen a pouze popelnice, které jsou označeny plat-

nou nálepkou. 

Některým z vás zůstaly po výměně „nepotřebné“ staré po-

pelnice, ať už plechové nebo plastové. Co s nimi? Můžete je 

použít třeba na shromažďování tříděného odpadu—jestliže 

do popelnice dáte plastový pytel a do něj budete postupně 

odkládat např. plastový odpad z domácnosti, pak jej jedno-

duše odnesete na sběrné místo. 

Jak je možné, že sousedi mají větší/menší popelnici, když je 

jich v domácnosti stejně jako nás? Ano, i takové dotazy se 

objevovaly. Odpověď je jednoduchá. Podle systému, který 

je nyní v naší obci nastavený, nelze srovnávat počty či obje-

my popelnic v jednotlivých domech jen podle toho, kolik 

kde bydlí lidí. Záleží totiž na tom, co si který majitel dané 

nemovitosti zvolil. Některé čtyřčlenné domácnosti stačí 120l 

popelnice, některé dokonce jen 80l. A tam, kde se moc net-

řídí, mají čtyři osoby více popelnic, což si ale samozřejmě 

zaplatí. 

Zopakujme si tedy ještě jednou, co od tohoto roku v naší 

obci platí v systému vývozu směsných odpadů: 

 Poplatek za odpady platí jen ten, kdo v obci skutečně 

bydlí, a nezáleží na tom, kde má trvalý pobyt. 

 Objem a množství popelnic, které má každá nemovitost 

k dispozici, si zvolí sám majitel nemovitosti podle toho, 

kolik vyprodukuje směsného odpadu. 

 Roční poplatek na nemovitost je stanoven jako součin 

objem popelnice x počet svozů za rok x koeficient 0,65 

stanovený vyhláškou. Vydělením počtem osob získáme 

výši poplatku za 1 osobu. 

 Současně platí, že minimální roční poplatek za osobu je 

507 Kč, což odpovídá objemu 60 litrů na měsíc, resp. 4 

týdny (tj. 13 svozů ročně).  

Závěrem je třeba připomenout to, co musí být každému 

jasné. V roce 2022 došlo ke zvýšení místního poplatku z od-

padů, v dalších letech očekáváme další zdražení. Nedá se 

nic dělat—odpad byl a bude a platit se za jeho vývoz musí. 

Objem vyprodukovaného odpadu ale stále roste. Nakládej-

me proto s odpady zodpovědně a než cokoliv vyhodíme, 

přemýšlejme u toho... 

Popelnice o objemu 60, 80 a 120 litrů (ilustrativní foto) 
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(pokračování z minulého čísla) 

K zajištění podkladů pro jednání ostatních orgánů obce, 

k provádění administrativních a odborných činností obce 

slouží další orgán obce, kterým je obecní úřad. Jeho velikost 

je zpravidla odvislá od velikosti obce a od množství státní 

správy přenesené na obec. Obecní úřad tvoří jeho zaměst-

nanci spolu se starostou a místostarostou. V čele obecního 

úřadu je starosta, který za jeho činnost zodpovídá a vyřizuje 

případné stížnosti na jeho provoz.   

Kromě výše popsaných orgánů obce existují dále orgány po-

radní a iniciativní. Zastupitelstvo zřizuje vždy kontrolní a fi-

nanční výbor. V čele těchto výborů může být pouze člen za-

stupitelstva, naproti tomu řadový člen nemusí být občan da-

né obce. Při personálním obsazování výborů lze zohlednit 

např. specifické požadavky na odbornost s ohledem na před-

mět činnosti výboru apod. 

Úkolem finančního výboru je zejména kontrola hospodaření 

s majetkem a finančními prostředky obce, popř. plnění zadá-

ní zastupitelstva. Konkrétně by měl dávat zastupitelstvu do-

poručení např. k prodejům, koupím či pronájmům obce 

z hlediska jejich výhodnosti, k návrhu rozpoč-

tu obce a jeho změnám. 

Kontrolní výbor má za úkol kontrolovat plnění 

usnesení zastupitelstva, tj. zda starosta či 

obecní úřad řádně plní vůli zastupitelstva, 

kontroluje dodržování předpisů ostatními 

výbory a obecním úřadem (mimo oblast pře-

nesené státní správy). Může být pověřen za-

stupitelstvem dalšími kontrolními úkoly.  

Výbory pořizují ze své činnosti zápis a jejich 

závěry jsou přijímány formou usnesení, pro 

které hlasovala nadpoloviční většina jejich 

členů. 

V podobném duchu jako výbory vůči zastupitelstvu může 

rada (není-li zřízena, tak starosta) zřídit komise. Tyto pomoc-

né orgány jsou pak odpovědné svému zřizovateli. V praxi 

bývají počty a druhy komisí velice různorodé v každé obci. 

Např. komise kultury, sociálních věcí, životního prostředí a 

mnoho dalších. V Trnávce byly po minulých volbách zvoleny 

tyto komise: stavební, životního prostředí a kulturní. V praxi 

lze vysledovat, že pozitivní vliv činností komisí je velice disku-

tabilní. Nejvýznamnější vliv na přínos komisí je složení jejich 

členů a využívání jejich práce orgány, kterými byly zřízeny. 

Pracovně právní a volební souvislosti 

Je zřejmé, že práce pro obec v jakékoliv funkci je časově ná-

ročná. Každý, kdo zvažuje možnost působení ve volených 

orgánech obce, by měl zvážit své pracovní a osobní možnos-

ti. Výkon funkce voleného člena orgánu obce je překážka 

v práci z důvodu obecného zájmu. Zákoník práce rozlišuje 

trvalé a krátkodobé uvolnění z práce. Při trvalém uvolnění po 

dobu výkonu takové funkce zaměstnanec pro zaměstnavate-

le práci vůbec nekoná, proto od něj nepobírá mzdu. Na mís-

to toho pobírá odměnu od obce. Příkladem uvolněného čle-

na zastupitelstva v naší obci je pouze osoba starosty obce.  

Po skončení výkonu funkce musí zaměstnavatel zaměstnan-

ce zařadit na původní práci a pracoviště. Není-li to možné 

kvůli tomu, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo 

zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit jej podle pracovní 

smlouvy. V době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvol-

něn pro výkon člena zastupitelstva obce, mu nesmí dát za-

městnavatel výpověď z pracovního poměru 

z většiny výpovědních důvodů. Na ostatní 

způsoby skončení pracovního poměru se 

výše uvedené omezení nevztahuje. Pracovní 

poměr tak může skončit například uplynu-

tím doby určité. 

U krátkodobého uvolnění z práce v případě 

neuvolněného člena zastupitelstva je jeho 

zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní 

volno s náhradou mzdy, a to v rozsahu urče-

ném danou obcí. Tuto náhradu mzdy ná-

sledně hradí zaměstnavateli obec. Je-li neu-

volněný člen zastupitelstva podnikající fyzickou osobou, po-

skytuje obec náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 

funkce paušální částkou, kterou stanoví zastupitelstvo. 

U ostatních členů volených orgánů obce, kteří nejsou členy 

zastupitelstva, zaměstnavatel poskytne pracovní volno pouze 

v nebytně nutném rozsahu, maximálně 20 pracovních dnů 

v kalendářním roce, pokud tuto činnost nelze provést mimo 

pracovní dobu.  

Článek vznikl na odboru tajemníka Městského úřadu v Příboře a zde v Trnavském občasníku ho předkládáme zkrácený a 

s drobnými úpravami, aby obsah odpovídal našim podmínkám. Nejedná se o žádnou politickou agitaci, cílem bylo pokusit se 

aspoň trochu osvětlit (zjednodušeným způsobem) základní aspekty fungování obce a obecního úřadu.  

Mezitím byl prezidentem republiky stanoven termín voleb do obecních zastupitelstev, a to na 23. a 24. září 2022. Bližší infor-

mace k samotným volbám budou uvedeny v příštím čísle občasníku. 

Volby 2022 (II.) 
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Ve škole je nám momentálně dobře. Konečně jsme se zbavili roušek, snad jsme se i 

pořádně promořili a získali tak silnou imunitu. Před Velikonocemi jsme uspořádali 

pro rodiče a děti společnou akci s názvem Orientační běh mezi vajíčky. Počasí se 

vydařilo, účast byla hojná, děti si na závěr vyrobily velikonoční kraslice s použitím 

jarních kytiček, myslíme si, že všichni byli spokojeni.  

7. 4. se uskutečnil zápis do 1. ročníku, zapsaných máme celkem 12 dětí, jejich počet se ale může k  1. 9. 2022 změnit, což je 

v kompetenci zákonných zástupců.  

Protože během letních prázdnin budou ve škole probíhat práce na nové elektroinstalaci  a na výměně topných zařízení, školní 

rok bude ukončen o týden dříve,  v pátek 24. 6. 2022. Do té doby musíme stihnout vyfotografovat se, oslavit Den dětí, zúčast-

nit se Lehkoatletického trojboje v Petřvaldě, pasovat prvňáky na čtenáře, dokončit práci v klubech, ukončit klasifikaci a odjet 

na vytoužený školní výlet do Rožnova.  

Držte nám palce, ať se všechno podaří a vydaří. 
Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka 

Z naší školy 

Tenisový oddíl 

… aneb sportuje celá rodina.  

Proč sedíš zase u toho počítače? Proč nejdeš ven? Nehleď 

pořád do toho telefonu! Hýbej se a sportuj! 

Tyto a podobné otázky a příkazy často dáváme my, dospělí, 

svým ratolestem. Ale už se nezamyslíme sami nad sebou. My 

jsme dětem nejbližším vzorem. A ruku na srdce, nesedíme 

taky u počítače a televize více, než je zdrávo? Nejezdíme  

zbytečně autem, když můžeme jít pěšky? Sportujeme?  

Žádná sláva, co? Ale nevěšte hlavu, všechno se dá napravit, 

jenom musíme chtít.  

Tak pojďme s tím něco udělat. 

Co říkáte tomu využít možnost, že naše ne příliš velká obec 

disponuje mimo jiné krásnými tenisovými kurty? A to kurty, 

které mohou bez uzardění kvalitou konkurovat tenisovým 

hřištím ve větších městech.  

A co víc. Hraní na našich kurtech 

je finančně přijatelné pro širokou 

veřejnost. Rozhodně peníze, kte-

ré dáte na celou sezónu 

v Trnávce, ve městě postačí pou-

ze na pár hodin hraní.  

Tenisový areál se nachází v pěk-

ném a klidném prostředí, je ob-

klopen zelení a má odpovídající 

technické zázemí.  

Výhodou je rovněž snadná dostupnost. V případě, že budou  

hrát tenis vaše děti, nemusíte se starat o jejich dopravu. 

Co vy na to? Přijdete mezi nás a rozšíříte tak počet členů 

tenisového oddílu? Uvidíte, že společně sportovat a bavit se 

můžete vy i vaše děti, ať už u hraní tenisu nebo na různých 

společných akcích.  

Pokud budete mít zájem, naučíme vaše děti základům teni-

sové hry. 

 

 

 

 

 

Neváhejte a přijďte se podívat nebo 

nás kontaktujte: 

Miroslav Brus 739 521 467 

Miroslav Světlík 775 886 824 

Dana Horklová 737 221 998  

Ve zdravém těle zdravý duch... 
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Co nás čeká 

V sobotu 13. srpna 2022 se v areálu místního koupaliště 

uskuteční Trnavský žbluňk—další ročník plný soutěží a 

zábavy na suchu i na vodě. Dobré jídlo a pití bude samo-

zřejmostí. 

O detailech akce budete informováni na webu obce, 

Facebooku, obecních vývěskách a v rozhlase. 

 

Na sobotu 18. června 2022 připravuje Myslivecké sdru-

žení Trnávka—Kateřinice tradiční odpoledne. Bližší in-

formace budou sděleny v týdnu před akcí, určitě se ale 

můžeme už teď těšit na výborné jídlo ze zvěřiny. 

Sledujte obecní vývěsky a rozhlas. 

Divadlo Recenze 

V sobotu 7. května 2022 se příznivci kultury v Trnávce koneč-

ně dočkali. Po dlouhé přestávce zaviněné pandemií jim čle-

nové místního ochotnického divadla připravili jak jinak než 

kvalitní kulturní zážitek. Vybrali si k tomu tradičně komedii 

plnou britského humoru, kterou její autoři Anthony Marriott 

a Alistair Foot nazvali „Jen žádný sex prosím, jsme přece Bri-

tové! … aneb Všichni v tom jedou…“ 

Už samotný název napovídal, že půjde o představení, kde 

nebude nouze o humorné situace a překvapení. Sokolovna 

v Trnávce byla naplněna na maximálně možnou kapacitu. 

Atmosféra byla plná očekávání skvělých hereckých výkonů 

našich divadelníků. Všech 274 diváků nebylo zklamáno. 

Pod režijním vedením Přemysla Pařenicy dokázali všichni 

herci přesvědčit diváky, že jsou na prknech, která znamenají 

svět, opravdovými profesionály. Jejich vynikající výkony vy-

nikly v krásné scéně, kterou si parta divadelníků sama posta-

vila. Díky práci kostymérek Bronislavy Brusové a Petry Maso-

pustové na technikem Radimem Hořicou dobře osvětleném 

jevišti nebylo v některých okamžicích na scéně potřeba slov, 

neboť herci hráli tělem.  

Ten večer se skvěle bavili všichni - diváci i herci!  

Slova chvály byla slyšet nejen z hodnocení diváků, kteří na-

vštívili představení v Trnávce, ale také o týden později 

v sousední obci Petřvald, neboť naši divadelníci své kvalitní 

výkony předvedli asi 200 divákům za hranicemi obce 

v sokolovně v Petřvaldě. 

Pro ty z vás, kteří jste neměli příležitost vidět naše ochotníky 

jak „V tom všichni jedou“, je jistě potěšující zpráva, že se na 

podzim připravuje repríza. 

Děkujeme našim divadelníkům za super kulturní zážitek i za 

to, že udržují tradici ochotnického divadla v Trnávce. 

  Za diváky napsala Mgr. Marie Pařenicová 
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V letošním roce premiérou hry Jen žádný sex prosím, jsme 

přece Britové! …aneb všichni v tom jedou, oslavilo naše 

ochotnické divadlo dvanácté výročí svého založení. Vzhle-

dem k tomu, jak vysoká byla návštěvnost, mnozí z vás slavili 

společně s našimi divadelníky.  

Přestože jeviště v naší sokolovně bylo po dlouhá léta prázd-

né, má divadlo v Trnávce svou neopomenutelnou historii. 

Některé z vás určitě napadla otázka, jak vzniklo to současné. 

Říká se, že žádný dobrý nápad nevznikl se sklenicí mléka 

v ruce. A tak tomu bylo i u našeho divadla.  

Parta kamarádů si již delší dobu u piva pohrávala 

s myšlenkou postavit se na prkna, která znamenají svět. 

Avšak tato myšlenka visela dlouhou dobu pouze ve vzduchu. 

Jednoho dne se ale principál trnavského divadla Pavel Han-

zelka rozhodl, že udělá velký krok, a požádal svého kamará-

da Michala Šimíčka o obstarání scénáře k divadelní hře. Mi-

chal nemeškal, vybral hru a tím se stal důležitou součástí 

historie divadla. Jakmile měl Pavel scénář v ruce, neváhal a 

obeslal své kamarády zprávou, aby se sešli u piva a domluvili 

divadlo. Nadšení kamarádi spěchali za vidinou piva a kultur-

ního zážitku. O to větší překvapení je čekalo, když místo 

vstupenky do divadla dostali do ruky scénář. Nebyli by to 

však oni, kdyby do ringu vhozenou rukavici nezvedli a výzvu 

nepřijali. Zanedlouho poté předvedli plné sokolovně své 

nastudování divadelní hry z pera Václava Klementa Klicpery 

Veselohra na mostě. 

První divadelní představení mělo tak kladné ohlasy, až se 

herci rozhodli, že nebudou zahálet a s divadlem budou po-

kračovat. Přesedlali však z české veselohry na britské kome-

die. Jako první si vybrali frašku Habaďůra Michaela Cooney-

ho. Říká se, že britský humor je suchý, ne však v podání na-

šich divadelníků. Proto z důvodu úspěchu u svých diváků 

odehráli již šest divadelních her. V nastudování měli ještě 

jednu hru, avšak maďarský humor jim nepřišel natolik vtip-

ný, aby jej prezentovali svým divákům. 

Herecká základna se v průběhu let z původních devíti členů 

(Pavel Hanzelka, Martin Šimečka, Tomáš Stuchlý, Marcel 

Zahradník, Žaneta Brusová, Přemysl Pařenica, Tomáš Brus, 

Ladislav Šimečka a Lenka Malachtová) rozrostla na pozoru-

hodných dvacet tři členů. Věkové rozmezí herců je od 18 do 

60 let. A jak jste si určitě všimli, ne všichni jsou z Trnávky. 

Občas se po odehraném představení objeví nadšenec, který 

se chce k herecké skupině přidat a poznat, jaké je to stát na 

divadelních prknech. Ovšem když zjistí, co ochotnické diva-

dlo obnáší, nadšení jej přejde. Ochotnické divadlo stojí 

spoustu času, sil, pevných nervů a tolerantních partnerů a 

dětí. Pro většinu herců nová hra začíná v prosinci, kdy dosta-

nou scénář. V lednu začnou zkoušet jednou týdně a 

v březnu přidají další zkoušku. Měsíc před premiérou zkou-

šejí třikrát týdně, kdy jednotlivé zkoušky trvají i čtyři hodiny. 

Spoustu času také stojí výroba kulis, výběr kostýmů a dalších 

doplňků. Materiály na kulisy jsou uhrazeny z dobrovolného 

vstupného. Není se pak čemu divit, že s divadlem začnou jen 

ti nejodvážnější. Všichni však hrají divadlo pro své diváky 

s láskou. 

Více najdete na webu divadlotrnavka.webnode.cz 

Ze zákulisí... Z naší přírody Divadlo 
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Patříte-li k těm, kteří se nemohli zúčastnit „Trnavské 15“, ne-

bo jste sice účastníky pochodu byli, ale chcete si trasu znovu 

projít a vidět, jak se příroda na prahu léta vybarvila, rozkvetla, 

tak právě pro vás jsme v dnešním pokračování připravili trasu 

obdobnou pochodové patnáctce. Délka procházky je něco 

málo přes 15 km, ale rozhodně si na výlet vymezte více času, 

protože cestou na vás čeká celá řada lákadel – vyhlášená 

zmrzlina v Mošnově, splavy na řece Lubině, restaurace u Ža-

báka nebo na hřišti v Kateřinicích. 

Start trasy jsme pro tentokrát zvolili u místní sokolovny, od 

které se rovnou pustíme alejí k lesu. Lesem projdeme na 

polní cestu, pokračujeme krajem pole do dalšího lesa, který 

už nás dovede až do Mošnova. Projdeme krátce zastavěnou 

částí obce a máme na výběr, zda se zajdeme ochladit ke ki-

osku s mošnovskou zmrzlinou nebo budeme rovnou pokra-

čovat v cestě. Před námi se otevře překrásná scenérie okolí 

řeky Lubiny a je na našem rozhodnutí, po kterém břehu řeky 

se vydáme. Oba břehy jsou schůdné. Mějte oči otevřené, 

příroda je v těchto místech opravdu úchvatná, na řece je 

několik různě „zpívajících“ splavů. 

 

Po břehu řeky dojdeme do Skotnice, a protože máme za 

sebou zhruba polovinu trasy, je čas na odpočinek.  Ideální je 

navštívit oblíbenou restauraci U Žabáka, občerstvit se a po-

silnit se na další cestu. Pokud se někomu nebude chtít šlapat 

dál pěšky, může využít místní vlakové spojení. Vlak stojí pří-

mo u Žabáka, ale pozor! Jezdí jen 29. února za teplého poča-

sí.  

Skotnici opustíme a budeme dále pokračovat kolem řeky 

Lubiny, směr Příbor. Projdeme příborskou částí Klokočov a 

po cyklostezce se vydáme až do sousední obce Kateřinice. 

Doplnit tekutiny můžeme na fotbalovém hřišti v Kateřinicích, 

kde nás v místním pohostinství radostně a s úsměvem ob-

slouží Katka. Ale nesmíme to s pitným režimem přehnat, 

abychom došli bez úhony zpět domů.   

Na závěr výzva pro ty, kteří podobnou trasu již absolvovali a 

nechtějí jít stejnou cestou. Zkuste zvolit opačný směr, 

z Trnávky přes Kateřinice, Skotnici, Mošnov. Uvidíte okolí 

zase z jiného 

pohledu. 

Trnávka – Mošnov—Skotnice—Klokočov—

Kateřinice – Trnávka 
Kolem komína V. 
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Červen je jednoznačně obdobím jahod. 

Kdo by odolal krásně voňavým plodům 

plným chuti? Jahodové koláče, knedlíky 

s jahodami, mražená jahodová dřeň 

nebo jahody „jen tak“… Nechme ale 

stranou velké šťavnaté plody, které 

najdeme v množství odrůd na zahrád-

kách, a zaměřme se na jahodník obec-

ný. Jeho plodem jsou drobné jahůdky a 

jen tento druh jahodníku má i léčebné 

účinky. 

Jahodník obecný neboli Fragaria vesca 

je trvalá, 5–20 cm vysoká rostlina z če-

ledi růžovitých. Roste planě na osluně-

ných stanovištích v lesích a hájích, na 

lesních pasekách, na loukách i na me-

zích. Jahodník je vytrvalá vícele-

tá bylina, rozmnožuje se vegetativně 

přízemními šlahouny, které vyrůstají 

z úžlabí řapíkatých trojčetných listů 

složených z vejčitých pilovitých lístků. 

Šlahouny pak na mnoha místech zako-

řeňují, čímž vznikají nové, samostatné 

rostliny. Mateřská rostlina živí šlahou-

nem novou rostlinu tak dlouho, dokud 

se rostlina neuchytí, pak šlahoun us-

chne a rostlina se živí jako samostatný 

jedinec. Právě proto se jahodník velmi 

rychle rozrůstá do ucelených porostů.  

Vitaminu C obsahují 2x více než citróny, 

dále v nich najdeme vitaminy B1, B2, 

B5, B6, E, provitamin A, kyselinu listo-

vou, zinek, vápník, fosfor, měď, draslík, 

hodně železa a manganu—to jsou 

všechno látky, které z jahod dělají úžas-

ný sezónní léčivý prostředek. Pomáhají 

vyčistit tělo i klouby při dně a revmatis-

mu, čistí krev a zlepšují její kvalitu, posi-

lují nervy, srdce, cévy, ledviny i trávení. 

Pro vysoký obsah železa a dalších účin-

ných látek se doporučují při chudokrev-

nosti—anémii, kožních vyrážkách, akné 

a ekzémech, cévních problémech včet-

ně hemoroidů a arteriosklerózy. Pro 

silné antioxidační účinky a schopnost 

zvýšit obnovu buněk jsou jahody pova-

žovány i za prevenci proti rakovině a 

předčasnému stárnutí. 

V oficiálním léčení se užívají spíš listy, 

ovšem nikoli ze zahradních vyšlechtě-

ných druhů jahodníku, ale pouze z pla-

ných, lesních jahod! Nálev z listů může-

me pít i jako náhradu černého čaje, 

výborný je i smíchaný s listy maliníku a 

černého rybízu. Kromě lahodné chuti 

mají i léčivé účinky—příznivě působí na 

játra, trávení a ledviny a celkově pročiš-

ťují krev i celé tělo. K běžnému (ne lé-

čebnému) pití je vhodné lístky fermen-

tovat, získají tím černou barvu a chutí 

se hodně přiblíží černému čaji. 

Jahodník obecný Z naší přírody 

Čaj z fermentovaných listů jahodníku 

Listy z lesního jahodníku (nebo maliní-

ku, ostružiníku, černého rybízu) nechá-

me jeden den ve stínu zavadnout, dru-

hý den navlhčíme utěrku, listy podrtí-

me válečkem a zavineme do utěrky 

jako do štrůdlu nebo rolády. Utaženou 

utěrku uložíme na teplém místě ve 

stínu, raději ji ještě zatížíme a necháme 

2 dny fermentovat (čili kvasit). Poté 

rozbalíme, nakrájíme na malé kousky a 

dosušíme opět ve stínu. Používáme 

jako běžný černý čaj - kávovou lžičku 

zalijeme šálkem vroucí vody, necháme 

5 minut vyluhovat pod pokličkou.  

Pověry a pověsti o jahodách 

K jahodám se vztahují nejrůznější po-

věry. Například ženy, kterým zemřelo 

dítě, neměly před svátkem sv. Jana 

Křtitele (24. června) pojídat jahody. 

Věřilo se totiž, že ten den chodí Pan-

na Marie po nebi a z košíku rozděluje 

duším zemřelých dětí jahody. Když 

však přijde k dítěti matky, která zákaz 

porušila, odbyde je se slovy: „Pro te-

be nic nemám, tobě matka jahody 

snědla!".  

Zajímavosti: 

 Jahodám nesvědčí mytí pod tekoucí vodou. Přicházejí tak totiž až o 50 % vů-

ně. Lepší je jahody krátce položit do mísy s vodou a nechat okapat.  

 Jahody fungují jako afrodiziakum pro muže i ženy. Jejich semínka totiž obsa-

hují zinek, nejdůležitější minerál ovlivňující sexuální výkonnost.  

 Jahoda není bobule, ani plod. Zatímco bobule (rybíz, angrešt, borůvka, okur-

ka, řepa nebo dýně) má semínka obklopená dužinou, u jahod je to jinak. To, 

co se konzumuje, je zbytnělé květní lůžko; vlastní plody jsou malá zelená zr-

níčka na červené slupce. Průměrná jahoda má na svém povrchu kolem 200 

semínek.  

 Na území Čech se začaly jahody pěstovat až v 19. století v okolí Neveklova na 

Benešovsku.  
ZDROJ: bylinkyprovsechny.cz, czechspecials.cz, wikipedie.cz 
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V dnešní historické exkurzi zavítáme do dob nedávno minulých. 

Blíží se letní sezóna a spousta z nás vyrazí za osvěžením do místní 

části Chabičov, kde se od 70. let minulého století nachází naše 

koupaliště. Pojďme si společně projít jeho krátkou historii… 

Koupaliště Trnávka Historie 

Koupaliště bylo vybudováno v „Akci Z“ v roce 1974, ve stejném 

roce pak bylo 7. července slavnostně otevřeno. Během výko-

pových prací narazili dělníci na velký bludný balvan, který byl 

vyzdvižen a umístěn v areálu koupaliště jako dekorace. Najde-

me jej tam dodnes.  

Nedílnou součástí areálu koupaliště bývala i socha vodníka. Ta 

původní se do dnešních dnů bohužel nedochovala, na jejím 

místě však najdeme nového „strážce“ koupaliště. 

V roce 2016 proběhla celková re-

konstrukce kiosku včetně vybudo-

vání nového sociálního zařízení a 

následně byla u kiosku postavena 

nová pergola.  

V roce 2020 byla kolem kiosku po-

ložena nová dlažba a následujícího 

roku byla rekonstruována čistička 

vody. 

Po dvou sezónách, které jsme si vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nemohli vychutnat naplno, nás snad už 

letos čeká to pravé léto bez zákazů a omezení. Koupaliště Trnávka se už teď těší na všechny místní i přespolní návštěv-

níky. O termínu zahájení sezóny 2022 budeme informovat. 
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Reklama 

Chcete v Trnavském občasníku nabídnou své zboží či služby?  

Formát A4 (na výšku) 400 Kč, formát A5 (na šířku) 200 Kč, formát A6 (na výšku) 100 Kč, formát A7 (libovolně) 50 Kč 

V případě zájmu kontaktujte redakci: trnavskyobcasnik@seznam.cz  
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Reklama 

POZOR, POZOR, OTVÍRÁME! 

Skoro jsme tomu nevěřili, ale po „dlouhých“ 

čtyřech měsících se v Trnávce opět otevírá 

hospoda! 

V pátek 3. června 2022 od 15:30 přijďte 

ukázat, jak moc nám tady hospoda chyběla, 

a podpořit nového provozovatele! 

Zajímavosti 

V jedné pohádkové písničce se zpívá, že statistika je nuda, ale že má cenné údaje (jestli si nemůžete vzpomenout, je to 

z pohádky Princové jsou na draka). A je to pravda. Za většinou „suchými“ čísly nebo jinými údaji se často ukrývají opravdu 

zajímavé informace. Nejinak je tomu i u registru obyvatel. Napadlo vás někdy, které příjmení je v naší obci nejčastější? Nebo 

jestli je tady více Petrů či Pavlů? Podobné informace se už v minulosti v občasníku objevily, možná si to někteří budou pa-

matovat. Každým rokem se ale tyto statistické údaje mění—někdo se narodí, někdo zemře, někdo se odstěhuje, někdo nový 

přistěhuje… Podívejme se na aktuální údaje k 13. květnu 2022. Zahrnuty jsou zde pouze osoby, které mají k danému datu 

v Trnávce trvalý pobyt.  

Tak schválně, tipovali jste správně? 

Nejčastější ženská jména: 

Marie (16x) 

Lucie (13x) 

Eva, Jarmila (12x) 

Nejčastější mužská jména: 

Petr (26x) 

Jiří, Martin (17x) 

Tomáš (15x) 

Nejčastější příjmení : 

Šimečka/Šimečková (28x) 

Polášek/Polášková (27x) 

Brus/Brusová (24x) 
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Pro děti 

Literární kvíz 
ŘEŠENÍ: 

Kvíz: Tarzan a Jane, Orfeus a Eurydika, Přemysl a Libuše, Paris a Helena, Old Shatterhand a Nšo-či, Marcus Antonius a Kleopa-

tra, Šalamoun a královna ze Sáby, Evžen Oněgin a Taťána, Faust a Markétka, Petr a Lucie 

Křížovka pro děti:  LETNÍ PRÁZDNINY 

Pro zábavu 

Během dovolených spousta z nás sáhne po knize—často i ti, kteří za normálních okolností na čtení nemají čas nebo ani chuť. 

V literatuře se objevuje množství dvojic (ať už partnerských, sourozeneckých, kamarádských či jiných), které jsou většinou 

všeobecně známé. Víme, že k Machovi patří Šebestová, že poblíž Sultána se vždy vyskytuje  Tyrl a že Sherlock Holmes má 

svého Dr. Watsona. Co kdybychom si tedy vyzkoušeli, jak dobře známe tyto slavné literární (případně historické) dvojice?  

Kdo k sobě patří? Spojte mužskou a ženskou literární postavu: 

Škola končí. Děti, co budete dělat? Pojedete na tábor? Budete odpočívat doma, u babičky a dědečka, nebo 

pojedete k moři? Ať už budete dělat cokoliv, buďte opatrné, dávejte na sebe pozor a mějte krásné zážitky. 

HURÁ, za pár dní jsou tady …………………………………… (tajenka křížovky)  

Tarzan Helena 

Orfeus Kleopatra 

Přemysl Taťána 

Paris Markétka 

Old Shatterhand Lucie 

Marcus Antonius Jane 

Šalamoun Libuše 

Evžen Oněgin královna ze Sáby 

Faust Nšo-či 

Petr Eurydika 
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Fotostřípky 

V sobotu 30. dubna 2022 se u zámku v Trnávce konalo tradiční pálení čarodějnic spojené se stavěním májky. Jak vlastně 

tyto tradice vznikly a proč je dodržujeme?  

Májka byla vždy symbolem lásky, plodnosti a mládí, ale také jakýsi strážce obce a symbol jara. V dobách nedávno minu-

lých májku stavěli branci, kteří byli toho roku odvedeni na vojnu. V noci z 30. dubna na 1. května pak postavenou májku 

hlídali a bylo velkou potupou, pokud se někomu cizímu (většinou jiné skupině mladíků z některé z okolních vesnic) po-

vedlo májku shodit nebo dokonce ukrást. 

Pálení čarodějnic je starý pohanský zvyk. V noci na 1. května, která také bývá nazývána filipojakubská nebo Valpuržina, se 

údajně scházejí čarodějnice, které se domlouvají s ďáblem, jak budou škodit lidem. Zapalují se proto ohně, kterých se 

čarodějnice bojí.  


