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Pomalu se blíží Vánoce, jedno 

z nejpříjemnějších období v roce, pro 

mnohé z nás (především pro děti) ten 

úplně nejlepší svátek. Hlavně ti nejmen-

ší se už nemůžou dočkat, až přijde Ježí-

šek, ty starší zase těší především vidina 

volna, třebaže v letošním roce to volno 

nebude moc dlouhé. Podstatné ale je, 

že konečně bude. Měli bychom se tedy 

těšit všichni, užívat si v poklidných pří-

pravách (bez zbytečného shonu a bez 

stresu) období adventu a potom spo-

lečně se svými blízkými tyto krásné 

svátky radostně oslavit. 

Máme ale všichni důvod k bezstarostné 

radosti? Bohužel v poslední době moc 

ne… Třebaže se zdá, že doba covidová 

by už mohla být minulostí a že bychom 

mohli konečně znovu „volně dýchat“, 

objevily se skutečnosti, které nám naru-

šují klidný spánek. Téměř celý letošní 

rok proběhl ve stínu války na Ukrajině, 

druhá polovina roku je pak poznamená-

na ekonomickou krizí a s ní souvisejícím 

zdražováním, jaké nikdo z nás nepama-

tuje. Jak se v takové situaci máme nala-

dit na (prý) nejkrásnější svátky v roce? 

Jak se radovat a užívat si Vánoc, když se 

téměř bojíme pomyslet na to, co nás 

čeká v novém roce? 

Ale proč ten pesimismus? Přestaňme 

poslouchat negativně naladěné škaro-

hlídy, kteří nám tvrdí, že dobře už bylo. 

Přestaňme neustále sledovat zprávy, 

stejně nám nic dobrého nesdělí, ale 

spíše jako by se snažily nás udržovat ve 

strachu. To ale přece nechceme! Potře-

bujeme-li mít zapnutou televizi jako 

kulisu při vánočním úklidu nebo pečení, 

přepněme raději na pohádku. Jestliže 

se neobejdeme bez internetu, zkusme 

si „vygůglit“ informace o vánočních 

zvycích a tradicích, na které jsme už 

skoro zapomněli, nebo se naučme něja-

kou málo známou koledu.  

A hlavně zkusme se zamyslet nad tím, 

co je pro nás to úplně nejdůležitější, a 

k tomu se upnout. Jestliže máme kolem 

sebe ty, na kterých nám nejvíce záleží, 

nepotřebujeme bohatou výzdobu ani 

velkou hostinu. Jestliže máme někoho, 

koho můžeme obdarovat a kdo může 

obdarovat nás, nepotřebujeme drahé 

dárky, ale stačí malá pozornost od srd-

ce. Jestliže jsme relativně zdraví, máme 

možná to největší bohatství. 

Nemysleme na to, co (možná) přinese 

nebo odnese nadcházející rok, nebojme 

se budoucnosti. Nedívejme se zbytečně 

do minulosti a neztrácejme čas nostal-

gickými vzpomínkami na úžasné časy, 

které se už nevrátí. Snažme se soustře-

dit na přítomnost, užívejme si každého 

okamžiku právě teď, protože se už ni-

kdy nebude opakovat. A právě proto, 

že nevíme, jaké svátky budeme mít 

v příštím roce, užijme si ty letošní na 

maximum! 

Redakce Trnavského občasníku děkuje 

všem občanům-čtenářům za přízeň a 

podporu a všem přeje krásné a poho-

dové vánoční svátky a do nového roku 

2023 vedle pevného zdraví především 

pořádnou dávku optimismu! Tak 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ!!!  

Trnavský občasník — zpravodaj obce Trnávka 

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

Registrační číslo: MK ČR E10277  

Redakce:  Dana Horklová, Petra Masopustová, Kamila Ožanová, Žaneta 

Szabó, Pavla Šimečková 

Kontakt: trnavskyobcasnik@seznam.cz 

Vychází v nákladu 300 ks 

Barevný občasník 
Trnavský občasník v této barevné podobě 

vychází 4x ročně (jarní, letní, podzimní a zim-

ní). Další číslo zaměřené na jaro a velikonoč-

ní svátky vyjde na začátku března 2023. 

Redakční uzávěrka příštího čísla: 3. 3. 2023 

Uzávěrka inzerce a příspěvků: 24. 2. 2023 
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Slovo starosty Slovo starosty 

OBECNÍ ÚŘAD 

Poslední úřední den v letošním roce bude ve středu 21. 12. 2022. 

Prvním úředním dnem v novém roce bude pondělí 2. 1. 2023. 

 

KNIHOVNA 

Poslední výpůjční den v letošním roce bude ve čtvrtek 15. 12. 2022. 

Poprvé bude v novém roce  otevřena v pondělí 2. 1. 2023.  

 

JEDNOTA COOP—otevírací doba ve sváteční dny 

24. 12.     7:00—10:00 

25. 12.     zavřeno 

26. 12.     zavřeno 

31. 12. 7:00—10:00 

 

POŠTA 

Provozní doba pobočky České pošty v Trnávce bude během svátků 

beze změn, zavřeno bude pouze v pondělí 26. 12. 2022. 

SVOZ ODPADŮ 

Poslední vývoz popelnic v roce 2022 proběh-

ne v úterý 20. 12. (modré i zelené nálepky). 

První vývoz v novém roce bude v úterý 3. 1. 

2023 (modré nálepky). 

Informace z obce 

Milí Trnavjáci, ale i vy všichni ostatní! 

Měsíc říjen byl ve znamení voleb do obecního zastupitelstva. V prvé řadě si dovolím poděkovat všem voličům za projeve-

nou důvěru. Osobně jsem zastánce názoru, že v komunální politice je pro získání reálných výsledků a představ zapotřebí 

alespoň dvou volebních období. Teprve potom se kvůli zdlouhavým procesům státní správy, ale i složitým možnostem fi-

nancování projeví, jaký přínos mělo to či ono opatření nebo investice. Nyní, bohatší o několik let zkušeností, víme, do čeho 

jdeme. Starost o obec je totiž ve svém základu práce jako každá jiná. Jen je občas složitější a možná i náročnější, avšak vždy 

zajímavá a naplňující. Stále nás baví, a to je hlavní důvod, proč máme chuť se naší vesnici věnovat i nadále.  

Snažíme se, aby naše vesnice vzkvétala a abychom v ní rádi bydleli. I mě trápí neustálé zvyšování cen u všech energií, vlast-

ně všeho, co je pro život zapotřebí. Bohužel ani my Trnavjáci se tomuto zdražování nevyhneme. Ale každý může svou sna-

hou nebo rukama přispět k tomu, aby se nám tady dobře žilo a aby to zas tak moc nestálo. Znovu se nám tu vrací vzduch, 

který je sice vidět, ale dýchat se moc nedá. Proto buďme k sobě ohleduplní a rozmysleme se, než hodíme tu zdánlivě super 

výhřevnou (ale ne právě voňavou plastovou nebo jinou) věc do kotle. Řeknete si: „Já budu mít teplo, a sousedi ať se třeba 

udusí.“ Jsme ale malá vesnice a proto si myslím, že bychom měli žít jako kamarádi a ne jako nepřátelé. Blíží se Vánoce, ob-

dobí, kdy jsme více naladění dělat dobro, tak proč s tím nezačít zrovna teď.  

Dovolte mi, abych využil této doby a popřál vám jménem obecního úřadu příjemné prožití vánočních dnů plných úcty, har-

monie a porozumění s vašimi nejbližšími. Současně vám i vašim blízkým přeji pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních 

i osobních úspěchů v novém roce. 

Dalibor Šimečka – starosta obce 

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY  

 

(1) mše sv. vigilie slavnosti narození Páně 

(2) mše sv. „půlnoční“ 

(3) slavnost narození Páně—zasvěcený svátek 

(4) svátek sv. Štěpána 

(5) mše sv. na poděkování s prosbou o boží po-

moc do nového roku 

(6) Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie 

  Petřvald Mošnov Trnávka 

sobota 24. 12. 22:00 (2) 20:00 (2) 15:00 (1) 

neděle 25. 12. 10:00 (3) 7:30 (3) 8:45 (3) 

pondělí 26. 12. 10:00 (4) 7:30 (4) 8:45 (4) 

sobota 31. 12. 17:00 (5)     

neděle 1. 1. 10:00 (6) 7:30 (6) 8:45 (6) 

Během prosince bude do všech domácností distri-

buován obecní kalendář na rok 2023, tentokrát 

zaměřený na přírodu v naší obci a nejbližším okolí. 

Každá rodina obdrží jeden výtisk zdarma a v přípa-

dě zájmu budou další kalendáře k zakoupení na 

obecním úřadě. 
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Odpady 2023 

Na konci každého kalendářního roku stanovuje zastupitel-

stvo obce obecně závaznou vyhláškou (OZV), jakým způso-

bem se bude vybírat poplatek za odpady v roce následují-

cím. Nejinak je tomu i tentokrát. Od letošního roku v naší 

obci funguje jiný způsob vybírání poplatku než v předcho-

zích letech a u něj zůstaneme i v roce 2023. 

Nadále platí, že plátcem poplatku za popelnice (přesněji 

„místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z ne-

movité věci“) je majitel nemovitosti. Zaplatí podle toho, ko-

lik osob v dané nemovitosti bydlí, a nezáleží přitom na tom, 

zda mají dotyční v místě trvalý pobyt. Každá osoba žijící 

v Trnávce zaplatí (stejně jako v letošním roce) za alespoň 60 

litrů komunálního odpadu měsíčně, což odpovídá malé černé 

popelnici vyvážené 1x za čtyři týdny. Jestliže by taková kapa-

cita nebyla dostačující, velikost popelnice lze samozřejmě 

změnit, případně se zvýší frekvence vývozu. 

V Trnávce není určena pevná částka na osobu, jako tomu 

bylo v minulých letech, ale výše zmíněná vyhláška stanovuje 

sazbu, podle které se výše poplatku za popelnice vypočítá. Na 

letošní rok byla tato sazba 0,65 Kč za litr, takže každý občan 

zde bydlící zaplatil minimálně 507 Kč (sazba 0,65 krát mini-

málně stanovený objem odpadu 60 litrů krát 13 svozů ko-

munálního odpadu při frekvenci jednou za čtyři týdny). 

V některých případech, kdy občané požadovali větší objem 

popelnice, byla výsledná částka logicky vyšší. Je třeba také 

připomenout, že tato sazba nepokrývá jen likvidaci směsné-

ho odpadu, ale musí v ní být zahrnuty také náklady na odvoz 

tříděného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu a 

také bioodpadu. 

Již v loňském roce bylo při určování výše této sazby jasné, že 

nemůže zůstat v dalších letech stejná (viz detailní vysvětlení 

odpadové problematiky v loňském Odpadovém speciálu 

občasníku), už loni jsme např. věděli, že se bude každý rok 

navyšovat poplatek za skládkování komunálního odpadu. 

V letošním roce navíc došlo k navýšení cen ve všech smě-

rech, takže logicky i v odpadovém hospodářství (náklady na 

pohonné hmoty, mzdy, energie atd.).  

OZV tedy na rok 2023 stanovila sazbu pro výpočet výše po-

platku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na 

0,85 Kč za litr. Stejným výpočtem tedy zjistíme, že minimální 

částka, kterou každý občan bydlící v Trnávce zaplatí v roce 

2023 za odpady, je 663 Kč.  

Na podzim loňského roku si všichni majitelé nemovitostí 

v Trnávce v tzv. Prohlášení poplatníka určili, jak velké popel-

nice jsou pro daný objekt dostačující a jak často je potřebují 

vyvážet (zda 1x za dva týdny nebo 1x za čtyři týdny), a to 

především podle počtu osob, které zde bydlí. Jestliže u vaše-

ho domu došlo k jakékoliv změně (např. se změnil počet 

osob, které zde bydlí, potřebujete větší popelnici nebo po-

pelnici navíc, případně celou kapacitu svých popelnic nevyu-

žijete a stačil by vám menší objem), je třeba tuto skutečnost 

nahlásit na obecní úřad. 

Splatnost poplatku je k 31. 3. 2023 a stejně jako v minulosti 

je možnost platbu provést ve dvou splátkách, přičemž druhá 

polovina je pak splatná k 30. 9. 2023. Platbu lze provést 

v hotovosti na obecním úřadě, případně bezhotovostně 

bankovním převodem. Při každé platbě je třeba uvádět 

správný variabilní symbol, který obdržíte na obecním úřadě. 

Připomínáme, že se platí poplatek za nemovitost a ne za 

osobu! Majitel nemovitosti tedy pro bezhotovostní platbu 

obdrží jeden variabilní symbol ke každému domu, který mu 

patří, a pod tímto symbolem provede platbu za všechny 

osoby, které zde bydlí. 

Základní nabídka popelnic občanům při minimální ceně 663 

Kč za osobu a rok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník popelnice navíc (v Kč za rok): 

 

 

 

 

 

Nové nálepky na popelnice na rok 2023 budou na stávající 

popelnice vylepovány až po ukončení topné sezóny. Stejně 

jako v letošním roce budou nálepky dvojí—modré pro svoz 

1x za dva týdny, zelené pro svoz 1x za čtyři týdny. Každá 

nálepka bude opět opatřena příslušným číslem popisným a 

bude zde uveden typ popelnice (její objem), pro který je 

určena. Je zakázáno přelepovat nálepky na jiné nádoby, než 

na které je umístí pracovníci obce. 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se neváhejte 

obrátit na obecní úřad. 

počet osob typ a počet popelnic svoz 

1 1x 60 l 1x za 4 týdny 

2 1x 60 l 1x za 2 týdny 

3 
1x 60 l 1x za 2 týdny 

+ 1x 60 l 1x za 4 týdny 

4 1x 120 l 1x za 2 týdny 

5 
1x 120 l 1x za 2 týdny 

+ 1x 60 l 1x za 4 týdny 

6 1x 60 l + 1x 120 l 1x za 2 týdny 

7 
1x 60 l + 1x 120 l 1x za 2 týdny 

+ 1x 60 l 1x za 4 týdny 

typ popelnice svoz 1x za 2 týdny svoz 1x za 4 týdny 

60 1326 663 

80 1768 884 

120 2652 1326 
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Z naší školy 

Uběhly tři měsíce školního roku 2022/2023, tentokrát 

v běžném provozu, bez roušek, bez testování.  Během této 

doby jsme zvládli kromě povinné výuky návštěvu loutkové-

ho divadla v Ostravě, exkurzi do firmy Marlenka ve Frýdku-

Místku spojenou s ochutnávkou a nákupem medových dob-

rot.  

V době od 7. září do 23. listopadu žáci absolvovali 10 lekcí 

plaveckého výcviku, všichni byli úspěšní a získali „Mokré 

vysvědčení“. 

Naše škola se pyšní příkladnou spoluprací s rodinou, dokla-

dem toho jsou zábavné akce pro rodiče a děti: v měsíci říjnu 

to byl „Boj s drakem Kazimírem“, v listopadu pak „Strašidla 

ve škole“. Účast na obou akcích byla téměř stoprocentní, 

poděkování patří především paní vychovatelce, jejíž dobré 

nápady nemají konce. Na prosinec pak chystáme Vánoční 

jarmark s tvořivými dílnami. 

Z dalších činností vybírám výrobu přáníček pro seniory, kteří 

oslavili v letošním roce významné jubileum, a samozřejmě 

vystoupení žáků na Rozsvícení vánočního stromu v Trnávce, 

posléze i v Kateřinicích. 

Do Vánoc nás ještě čeká jedna návštěva divadla a pomalu se 

budeme chystat na ukončení 1. pololetí. Ale to už moc před-

bíhám, před námi je krásná doba adventní, takže si ji všichni 

užívejte ve zdraví a poklidu.  

Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka ZŠ 

V klubu důchodců Trnávka je aktuálně 37 členů a řídí jej 

výbor v následujícím složení: předseda Břetislav Vajbar, po-

kladní Dáša Polášková a kulturní referent Dagmar Hlavatá. 

Členové se pravidelně scházejí každou druhou středu v mě-

síci. V lednu a v únoru se schůze konaly v pohostinství, 

z důvodu uzavření pohostinství v období březen—květen 

schůze proběhly na zámku. V březnu jsme u příležitosti 

MDŽ uspořádali malou oslavu s pohoštěním. Od června se 

schůze opět konají v nově otevřeném pohostinství Trnávka. 

V září se nám podařilo zorganizovat zájezd do Zlína. Navští-

vili jsme Baťovu pracovnu, která je umístěna ve výtahu, ne-

bo např. terasu, ze které je výhled na celý Zlín, a muzeum. 

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Vizovicích, kde si ně-

kteří z nás nakoupili v čokoládovně. Zájezd byl ukončen 

v našem pohostinství. V říjnu se u příležitosti dne seniorů 

uskutečnila společná večeře. Na prosinec plánujeme spo-

lečnou večeři s tradiční 

tombolou.  

Všem spoluobčanům  

přejeme klidné Vánoce 

a hodně zdraví a štěstí 

v novém roce 2023! 

Klub důchodců 

Spolky 



6 

Letošní rok byl příznivěji nakloněn pořádání kulturních akcí, a 

tak jsme se mohli sejít na výroční schůzi , abychom zhodnoti-

li předcházející období a seznámili členy s akcemi, které při-

pravujeme. Také jsme odsouhlasili příspěvek 5.000 Kč na 

pomoc válkou zasažené Ukrajině, stejně jako jsme stejnou 

částkou přispěli obci Hrušky zasažené tornádem. 

V květnu jsme uskutečnili škvaření vaječiny, na které naše 

členky připravily pro děti spoustu zábavy a her. V červnu 

jsme byli na dvoudenním zájezdu, který připravil a organizač-

ně zajistil náš zájezdový referent pan Cága. Vypravili jsme se 

na Vysočinu, kde jsme si prohlédli hrad Pernštejn, kostel na 

Zelené Hoře a městskou část Hlinska—Betlém. Cestou na 

zámek Nové Hrady jsme se zastavili nedaleko Hlinska v loka-

litě zvané Peklo. Děkujeme obecnímu úřadu za příspěvek na 

úhradu ceny autobusu. 

Konec října je tradičně vyhrazen výstavě ovoce, zeleniny a 

květin. Protože letos uplynulo 55 let od založení zahrádkářů 

v Trnávce, připomněli jsme i toto výročí. Podařilo se nám 

zásluhou pana Z. Šimečky, paní M. Papákové a dalších obje-

vit fotografie zakládajících členů i začátků činnosti. Děkuje-

me také panu starostovi, který nám umožnil prohlédnout si 

kroniky a ochotně některé fotografie ofotil. Výstavu si pro-

hlédlo velké množství návštěvníků a podle ohlasu se líbila. 

Poslední akcí letošního roku byl prodej tradičních dobrůtek 

na Rozsvícení vánočního stromu. Pokud situace dovolí, bude-

me v těchto akcích pokračovat i nadále. Jenom bychom byli 

rádi, kdyby se naše řady rozšířily o mladé členy, protože náš 

věkový průměr se stále zvyšuje. 

Klub zahrádkářů 

Spolky 

Tento rok nezačal pro jednotku dobrovolných hasičů zrovna 

v poklidu. Hned v prvních ranních hodinách nového roku 

jsme byli povoláni k požáru stromu v zámecké zahradě. Oheň 

byl rychle uhašen a později se ukázalo, že strom vzplál od 

zábavní pyrotechniky. Hned další týden jednotka vyjížděla ve 

tři hodiny v noci k požáru malé hospodářské budovy. Tento 

požár byl už mnohem rozsáhlejší a na likvidaci byly povolány 

čtyři jednotky. S likvidací se pokračovalo do brzkých ranních 

hodin. Další zásahy v tomto roce: bleskové povodně spojené 

s čerpáním zatopených sklepů a studní, likvidace obtížného 

hmyzu, jeden planý poplach požáru lesa. Dále se jednotka 

podílela na tradiční obecní akci Žbluňk. 

Sportovní družstvo se jako každý rok snažilo zúčastnit co nej-

více hasičských soutěží, jak jen to bylo v našich silách. Kromě 

toho jsme se tradičně zúčastnili i závodu TFA (železný hasič), 

který se spíše podobá skutečnému zásahu, protože hasič zá-

vodí v kompletní výstroji včetně vzduchové láhve. Dále jsme 

tento rok pokračovali ve stavbě hasičské dráhy u místní školy, 

kde bychom rádi v příštím roce pořádali hasičskou soutěž. 

V příštím roce nás čekají oslavy 110 let založení Sboru dobro-

volných hasičů v Trnávce. 

SDH Trnávka 

***** 

Fotografie ze závodů historických čerpadel PS8 
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Spolky 

Myslivecký spolek Trnávka Kateřinice hospodaří za úplatu, 

na základě nájemné smlouvy, s honebním společenstvem, 

sdružujícím všechny vlastníky honebních pozemků 

v katastru obcí Trnávka a Kateřinice. Nyní má 13 stálých čle-

nů s věkovým průměrem 59 let. Členská základna nám stár-

ne, což je trendem v české myslivosti, proto rádi uvítáme 

nové členy z řad mladých, ochotných se zapojit při řešení 

úkolů, které každoročně s nasazením plníme.  

Posláním mysliveckého spolku je především péče, chov a lov 

druhů zvěře, určených zákonem o myslivosti, zlepšování pří-

rodních podmínek pro život zvěře, ochrana přírody, ale po-

dílíme se i na vzdělávání mládeže a společenském žití 

v obcích pořádáním letního dopoledne pro děti z trnavské 

školy a mysliveckých odpolední a plesů, kde je posláním při-

blížení myslivecké činnosti veřejnosti, ale i nabídka myslivec-

ké kuchyně obyvatelům obcí. 

Myslivecká činnost je řízena a schvalována honebním spole-

čenstvem a odborem životního prostředí v Kopřivnici a pre-

zentována na každoročních chovatelských přehlídkách trofe-

jí, kde pravidelně místní srnčí trofeje dosahují medailových 

ocenění. Ocenění loveckých trofejí je také základní ukazatel 

zdravé a silné populace lovené zvěře, způsobené především 

příhodnými životními podmínkami a genetickými předpokla-

dy, ale také důsledným průběžným odlovem slabých, ne-

mocných a přestárlých kusů, na který dohlíží myslivecký hos-

podář. Myslivecký spolek má povoleno lovit druhy zvěře žijí-

cí v krajině v životaschopných počtech, odborně normova-

ných stavech a je jeho povinnost tyto počty udržovat. 

V plánech mysliveckého hospodaření máme uvedeného srn-

ce obecného, prase divoké, zajíce polního a kachnu obec-

nou, ale v revíru je nárazově pozorován i daněk skvrnitý, 

jelenec viržinský a jelen lesní, které nelovíme. Loveny jsou 

také druhy zvěře škodící myslivosti, které spolu s měnícím se 

způsobem zemědělského hospodaření na konci 80. a v 90. 

letech minulého století stojí za snižujícími se stavy zvěře 

drobné, zajíců a ptactva. 

V tuto adventní dobu přejeme především příjemné prožití 

svátků vánočních v kruhu nejbližších, dostatek odpočinku 

v uspěchané a poněkud zvláštní době a při návštěvách lesa 

s čtyřnohými miláčky myslete také na stálé obyvatele lesa a 

při spontánním přikrmování zvěře přemýšlejte a nenoste 

zvěři pečivo ani cukroví, přivodíte jim jen nemalé zdravotní 

problémy.  

Myslivecké sdružení 

 Trnávka Kateřinice 

Jak se myslivci ze sdružení Trnávka Kateřinice věnují dětem místní základní školy, si můžete přečíst v článku, který vyšel 

v letošním desátém čísle časopisu Myslivost: 
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Letošní poslední výlet povede z větší části po asfaltovém po-

vrchu, což oceníme především v tomto zimním období. Dneš-

ní putování je zajímavé zejména tím, že vyjdeme z okresu No-

vý Jičín, projdeme okresy Frýdek-Místek a Ostrava, abychom 

se vrátili zpět do okresu Nový Jičín. Během necelých 15 km tak 

navštívíme 3 z celkem  6 okresů našeho kraje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše první kroky povedou kolem místního koupaliště po cyk-

lostezce na lesní rozcestí. Zde z cyklostezky odbočíme vpra-

vo, směr Brušperk, mineme závoru a vyjdeme z lesa. Čeká 

nás první dnešní zastavení, o to více zajímavé. Po pravé ruce 

se nám otevře výhled na okraj pole, které je lemováno les-

ním porostem. Tam, kde les zatáčí obloukem doleva, je mís-

to, kde se setkávají tři okresy: Nový Jičín, Ostrava a Frýdek-

Místek.   

Polní cesta nás dovede na další cyklostezku nedaleko kaplič-

ky Svatého Marka. Potom půjdeme až k obci Stará Ves. Na 

křižovatce se dáme vlevo a nově upravenou cestičkou přijde-

me k vojenským radarům a kolem rodinných domů dojdeme 

k cestě – hlavnímu tahu spojující Ostravu s Novým Jičínem. 

Přejdeme rušnou silnici a budeme pokračovat silnicí do Pet-

řvaldu. Postupně dorazíme do obce, k obecnímu úřadu, kap-

li, základní škole. Znovu se musíme dostat přes hlavní silnici, 

abychom se mohli začít vracet do cíle našeho výletu.  

Za zmínku stojí ještě umělá vodní nádrž „Malé Sedlo“ situo-

vána v tichém malebném údolí mezi obcemi Petřvaldem a 

Trnávkou, kde je provozován především sportovní rybolov.  

Pokud si naplánujeme výlet v zimě, bude nasněženo a bude-

me mít štěstí, možná uvidíme na poli u trnavského letiště 

prohánět se lyžaře hnané větrem. Jedná se o tzv. snowkiting.  

Jde o sport, při kterém se jezdec na lyžích nebo na snowbo-

ardu uvádí do pohybu po sněhu použitím tažného draka, 

nejčastěji na rovině či v mírném svahu, kde vane stabilní vítr. 

Ani tentokrát nebudeme ochuzeni o možnost se během pu-

tování občerstvit. Třeba ve Staré Vsi v restauraci Palfrig, 

v Petřvaldě se pak můžeme zastavit k odpočinku Na roli, Sýp-

ce nebo Vrtuli.  

Trnávka – kaplička sv. Marka nad Brušperkem—Stará 

 Ves—Petřvald – Trnávka  
Kolem komína VII. 
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Chcete v Trnavském občasníku nabídnou 

své zboží či služby?  

Ceník inzerce: 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu kontaktujte redakci:  

trnavskyobcasnik@seznam.cz  

 

Formát A4 400 Kč 

Formát A5 (1/2 z A4) 200 Kč 

Formát A6 (1/4 z A4) 100 Kč 

Formát A7 (1/8 z A4) 50 Kč 

1 řádek 10 Kč 

Kolem komína VII. 

Reklama 

Zajímavosti: 

Novojičínsko je region s nebývalou koncentrací architekto-

nických památek. Okresní město Nový Jičín má historické, 

velmi zachovalé náměstí a Žerotínský zámek. Pod hradní 

věží Trúbou ve Štramberku je zachován ojedinělý urbanis-

tický soubor rázovitých dřevěných chalup. Starobylý Příbor, 

rodiště zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, je 

spjat s piaristickou kolejí a učitelským ústavem, jedním 

z nejstarších na Moravě. V okrese jsou také dvě národní 

kulturní památky: Bratrský sbor ve Fulneku, ve kterém pů-

sobil Jan Amos Komenský, a rodný dům Františka Palackého 

v Hodslavicích. Dlouhodobé výrobní tradice jsou zachyceny 

v unikátních sbírkách technického muzea automobilové 

výroby v Kopřivnici, vagonářského muzea v zámku ve 

Studénce či novojičínského muzea se stálou expozicí klo-

boučnické výroby.  

Zdroj: Wikipedie  

 

 

 

Hranice 3 okresů:  
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Co nás čeká 

Plesová sezóna 

Po dlouhém období, kdy nám 

nepříznivá epidemiologická 

situace nedovolovala uspořá-

dat téměř žádné společenské akce, se snad konečně i v Trnávce 

dočkáme plesů. 

V sobotu 25. 2. 2023 se koná Obecní ples na téma, které je za-

tím bezpečně schované pod pokličkou. Nechme se překvapit! 

Hrát ale určitě bude skupina HEC. 

O týden dříve, tedy v sobotu 18. 2. 2023 půjde obcí tradiční 

masopustní průvod a veselé masky roznesou do všech domů 

pozvánky. Bývá dobrým zvykem přispět na zdárný průběh plesu 

malým obnosem nebo i v naturáliích. Za každou podporu bude-

me rádi a předem moc děkujeme! 

Na sobotu 11. 3. 2023 pak mužstvo malé kopané plánuje uspo-

řádat Turbo ples se skupinou Revmatik. 

Podrobnější informace ke všem těmto akcím budou v dostateč-

ném předstihu zveřejněny na obecních vývěskách, na webu 

obce a také v rozhlase. 

Tříkrálová sbírka 2023 

Vážení příznivci a podporovatelé tříkrálové sbírky, 

s koncem roku se znovu připravujeme na nadcházející ročník sbírky, který proběhne od 1. do 15. ledna 2023. Již několik let 

se touto sbírkou snažíme podporovat lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří si u nás mohou zapůjčit kompenzační po-

můcky, dětem z nízkopříjmových rodin financujeme volnočasové aktivity a část financí jsme použili na financování projek-

tové dokumentace k výstavbě nového domova, který navýší stávající kapacitu domova pro seniory a vzniknou zde služby 

nové. 

Jsme si vědomi, že potřebných lidí a sbírkových aktivit je mnoho, přesto doufáme, že jako každý rok i pro ten příští otevře-

te svá srdce a dveře malým, mladým i starším koledníkům a finančním příspěvkem nám pomůžete pokračovat 

v činnostech, které bychom bez vaší podpory nemohli realizovat a které usnadní život mnoha lidem ze Studénky a blízkého 

okolí, kde sbírku realizujeme. 

Díky Tříkrálové sbírce můžeme začít nový rok dobrým skutkem a koledníci rozšíří radost a požehnání. Společnými silami 

dokážeme, že každá koruna pomáhá tam, kde je potřeba. 

 Mgr. Martina Pituchová, koordinátor sbírky  



11 

Pohádkový kvíz pro malé i velké 
ŘEŠENÍ: 

1P, 2O, 3H, 4Á, 5D, 6K, 7O, 8V, 9É, 10V, 11Á, 12N, 13O, 14C, 15E 

POHÁDKOVÉ VÁNOCE 

Pro zábavu 

1.  M – Půlnoční království 
P – Miroslavova země 
J – Jižní království 

 
2. C – Král I. 

O – Já I. 
V – Velký vládce 

 
3. N – Ondrášek 

H – Jurášek 
D – Petrášek 

 
4. Í – jména tam nezazní 

É – Jaroslav a Marie 
Á – Václav a Helena 

 
5. D – francovku 

K – víno 
Z – vodu 

 
6. B – Lednice 

K – Ploskovice 
D – Nové Hrady 

 
7. O – Tři veteráni 

W – Dařbuján a Pandrhola 
X – O statečném kováři 

 
8. V – vraník 

J – jelen 
L – liška 

 
9. É – Dišperanda 

Ó – Zubejda 
Ú – Klotylda 

 
10. N – Azrael 

G – Gabriel 
V – Petronel 

 
11. Ý – slon 

Á – velbloud 
É – opice 

  
12. N – Jindřich 

E – Bedřich 
P – Karel 

 
13. A – Cecilka 

O – Bohdanka 
C – Anežka 

 
14. H – řád Zlaté šunky 

P – řád Myšího kožíšku 
C – řád prince Radovana 

 
15. F – Míra 

G – Jára 
E – Jíra  

1. „Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.“ Zaznělo v pohádce z roku 

1952 Pyšná princezna. Víte, jak se jmenovala země, ve které vládl král Miroslav? 

2. „Já jsem tajtrlík? Ty seš tajtrlík. Za prvé nevím, co to je, a za druhé mě to uráží.“ To 

prohlásil Vlasta Burian v pohádce Byl jednou jeden král (1959). Víte, jak se jmenoval 

král (Jan Werich) v této pohádce? 

3. „Jenomže ty sis vzal maminku a já si mám vzít úplně cizí ženskou,“ řekl princ Pavel 

Trávníček na německém zámku Moritzburg, kde se natáčely některé scény oblíbené 

pohádky Tři oříšky pro Popelku (1973). Víte, jak se jmenoval Popelčin milovaný kůň? 

4. Šíleně smutná princezna z roku 1968 je jako jedna z mála pohádek bez kouzel a 

nadpřirozeností. Hlavní role si zahráli Helena Vondráčková a Václav Neckář. Víte, jak 

se princ a princezna v pohádce jmenovali? 

5. Ať žijí duchové (1977) je pohádka plná smíchu, hudby a téměř zlidovělých písní. 

V pohádce vystupují sympatická strašidla Leontýnka a její otec, rytíř Brtník z Brtníku. 

Víte, jaký nápoj rytíř popíjel? 

6. Pohádka Princ a Večernice z roku 1978 se natáčela na několika zámcích. Víte, na 

kterém zámku žil princ Velen a jeho tři sestry Helenka, Elenka a Lenka? 

7. Víte, v které pohádce z roku 1983 zazněla píseň „Není nutno"? 

8. Jednou z  nejoblíbenějších pohádek je S Čerty nejsou žerty z roku 1984. Víte, jakou 

hodnost měl původně čert Janek? 

9. Pohádkové kostýmy i kulisy k pohádce Hrátky s čertem z roku 1956 navrhl výtvar-

ník Josef Lada. Víte, jak se jmenovala princezna z této pohádky? 

10. Jiří Bartoška a Klára Issová vystupují jako Pán Bůh a Panna Marie v zasněžené 

pohádce z roku 2005 Anděl páně, kterou diváky provází popletený anděl s čertem 

Uriášem. Víte, jak se jmenoval anděl, kterého si zahrál Ivan Trojan? 

11. „A je to tuplovanej doktor. On je totiž Dr Nec a Dr Voštěp!“ zazní v pohádce Lot-

rando a Zubejda z roku 1997. Víte, jaké zvíře si v pohádce plné loupežníků zahrálo? 

12. V pohádce z roku 1994 Princezna ze mlejna si zahráli čert a vodník. Víte, jak se 

jmenuje mládenec, který se v pohádce rozhodl vysvobodit zakletou princeznu?  

13. Sedmero krkavců je pohádka z roku 1993. Temný a drsný příběh s téměř hororo-

vými scénami se natáčel na zřícenině hradu Boskovice a v prostorách hradu Pern-

štejn. Víte, jak se jmenovala sestra, která svých sedm zakletých bratrů zachránila? 

14. Princezna se zlatou hvězdou je pohádka z roku 1959. Princezna Lada a princ Ra-

dovan jsou hlavní hrdinové pohádky, která je celou dobu vyprávěna ve verších. Víte, 

který řád princův kuchař nedostal? 

15. O princezně Jasněnce a létajícím ševci je pohádka z roku 1987. Ševcova křídla byla 

vyrobena podle skutečného nákresu, který koncem 15. století vytvořil Leonardo da 

Vinci. Víte, jak se švec z pohádky jmenoval?  
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Fotostřípky 
V sobotu 26. listopadu se u zámku konalo tradiční Rozsvícení vánočního 

stromu s malým jarmarkem a s bohatým občerstvením. Vystoupily děti ze 

školky i ze školy a zahrála kapela Tragač z Brušperku. Navzdory sychravému 

a deštivému počasí byla účast opravdu velká, a to až do pozdních večer-

ních hodin. Všem, kteří přišli podpořit úsilí organizátorů, proto patří velké 

díky. A budeme se těšit zase příště! 


