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Ta naše hospoda 

odshora odspoda,  

to je pěkný zařízení. 

Polívka hřeje se, 

hostinskej směje se,  

že mu pivo dobře pění… 

 

Kdo by neznal veselou melodii z oblíbe-

né pohádky S čerty nejsou žerty. A že je 

ta naše hospoda v Trnávce opravdu 

docela pěkný zařízení! Nové záchody, 

nové dveře, nové schodiště a nový 

chodník, nová terasa a na ní nové židle 

a stoly, dokonce klimatizace… Sice by 

se do ní dalo ještě hodně investovat, 

svoje by si zasloužila především kuchy-

ně, ale suma sumárum—zařízení je to 

po čertech slušné. Jen teda s jedním 

„drobným“ nedostatkem. Nemáme 

toho hostinskýho… 

V minulém čísle občasníku jsme si při-

pomněli několik hospod, které tady 

v Trnávce v minulosti fungovaly, a fotky 

byly doplněny textem, že „každá správ-

ná obec musí mít hospodu“. Že by už 

Trnávka nebyla správnou obcí? To snad 

ne…  

Faktem ovšem zůstává, že tady funkční 

hospoda prostě není a v nejbližší době 

nejspíš nebude. Proč? Kdo za to může? 

Ano, to by bylo jednoduché, kdyby-

chom mohli označit jakéhosi viníka sou-

časné situace, abychom na něho mohli 

ukázat a svorně mu nadávat. Protože to 

my umíme. Ale co když nikdo takový 

neexistuje? Co když je to prostě jen 

souhra nepříznivých okolností… 

Začít provozovat v dnešní složité době 

hospodu nebo restauraci není vůbec 

legrace. To máte počáteční investice na 

nákup zásob a na případné drobné 

úpravy, personální zajištění (kde dneska 

vezmete kvalitní personál, když lidi chy-

bí všude?), nápady na atraktivní nabíd-

ku, která přiláká nové zákazníky, ale 

hlavně to chce neutuchající energii, 

nadšení a chuť do práce. A také odvahu 

riskovat. Ona nejen že to není legrace, 

ono to téměř hraničí s bláznovstvím—

stačí se podívat, jak všude rostou ceny. 

Možná si někdo řekne, proč tedy hos-

podu neprovozuje obec, když je to 

vlastně obecní majetek… Ale jak? 

A kdo? Zaměstnat někoho, kdo bude 

pracovat pro obec jako obecní hospod-

ský? Opravdu by měla taková osoba 

jako zaměstnanec takový zájem na 

tom, aby zařízení prosperovalo, vydělá-

valo a nabízelo zákazníkům stále něco 

nového? Obětovala by chodu podniku 

svůj volný čas a zůstávala se štamgasty 

třeba i po konci provozní doby? Asi těž-

ko… 

Bylo by moc fajn, kdyby se našel někdo 

dostatečně akční, kdo by tu naši hos-

půdku opět přivedl k životu. Je přece 

třeba se čas od času sejít nad sklenkou 

(nebo i talířem) něčeho dobrého, pro-

brat všechny novinky, vyřešit všechny 

obecní i celostátní pro-

blémy, oslavit (nejen) 

významná jubilea nebo 

prostě jen tak posedět 

se známými… 

Nevíte o někom? 

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 

Ta naše hospoda... 

Barevný občasník 
Trnavský občasník v této barevné podobě vychází 4x ročně (jarní, 

letní, podzimní a zimní). Bude-li to situace vyžadovat, v mezidobí 

vyjde v původní černobílé verzi. Další číslo, ve kterém už budeme 

vítat léto, ve svých schránkách najdete na 

začátku června 2022. 

Redakční uzávěrka příštího čísla: 27. 5. 2022 

Uzávěrka inzerce a příspěvků: 20. 5. 2022 
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Milí Trnavjáci,  

nový rok u nás začal ne zrovna zvesela, když partička puberťáků v rámci hledání legendami opředeného kostelního zvonu 

v noci ze Silvestra na Nový rok petardou zapálila strom v zámecké zahradě s představou, že to asi zazvoní. Zazvonilo! Ale hasi-

čům. Přijeli jsme hasit plameny, které z vykotlaného stromu šlehaly několik metrů vysoko, a hrozilo rozšíření požáru dál do 

lesa. Hasiči to komentovali slovy: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ a nebyli daleko od pravdy. Druhé pondělí roku měli hasiči 

v ranních hodinách opět výjezd k nahlášenému požáru nízké budovy, kdy se podíleli na jeho likvidaci společně s jednotkami 

Kopřivnice, Brušperku a Petřvaldu. Za jejich dobrovolnou činnost jim patří veliké díky. 

Díky filmařským schopnostem a díky sociálním sítím byli silvestrovští pachatelé brzo odhaleni a pozváni na podání vysvětlení, 

kde jim bylo sděleno, že škodu, kterou napáchali, si odpracují a za trest a na své náklady vysadí vzrostlé stromy. 

V datu jsme se už naučili psát rok 2022, od kterého jsme očekávali návrat k normálu. „Ta nemoc“ začala ustupovat a my se 

začali radovat, že budeme chodit za kulturou, sportem a zábavou, jak jsme byli zvyklí, byť to bude finančně náročnější. Ano, 

přiznávám, ples jsem neměl ještě odvahu zorganizovat, abychom nemuseli tancovat s rouškami na puse. A maškarní ples ne-

byl v plánu.  

Dění ve světě nám ovšem v současné době mnoho optimismu nepřináší… Zkusme ale myslet pozitivně a hlavu zaměstnat tak, 

abychom neztráceli naději, že se vše v dobré obrátí.   

Naše aktivity se proto nyní soustřeďují na přípravu výstavby chodníku a na zorganizování Pochodu z Trnávky do Trnávky, na 

který jste všichni srdečně zvaní. I já se těším, že se budeme moct setkat a užít si první jarní sobotu.  

S přáním všeho dobrého váš starosta Dalibor Šimečka 

Obecní úřad informuje zájemce o pronájem nebyto-

vých prostor, že je stále k dispozici celý objekt místního 

pohostinství. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad 

na tel. 556 729 049. 

Úvodník Slovo starosty 

Informace z obce 

Obecní úřad hledá údržbáře na místní koupaliště na 

letní sezónu 2022 (červen—září). Náplní práce je pře-

devším kontrola kvality vody v bazénu a drobné údrž-

bářské práce v areálu. Bližší informace získáte na OÚ 

na tel. 556 729 049. 

Obecní úřad dále nabízí místa pro pracovníky obecní  

technické čety na období cca duben—říjen 2022. Náplní 

práce je především údržba zeleně na obecních pozemcích, 

příprava koupaliště na sezónu, příprava obecních akcí a 

další práce dle potřeby. Pro další informace kontaktujte 

obecní úřad na tel. 556 729 049. 

Připomínáme, že splatnost poplatku za popelnice je 31. 3. 

2022. Jestliže platíte za popelnice ve dvou polovičních 

splátkách, k 31. 3. je třeba uhradit první polovinu. Platbu 

lze provést v hotovosti na obecním úřadě, případně ban-

kovním převodem. V případě ne-

jasností kontaktujte obecní úřad. 

Ke stejnému datu je splatný také 

místní poplatek ze psů. 

Obecní úřad hledá ekonomicko-administrativního    

pracovníka se znalostí účetnictví. Nástup možný ihned. 

Bližší informace získáte na OÚ na tel. 556 729 049. 

Nabídka práce 

Obec Trnávka nabízí k pronájmu nebytové prostory v prv-

ním patře domu služeb—bývalá ordinace praktického lé-

kaře. K dispozici jsou dvě místnosti (bývalá ordinace a če-

kárna) plus sociální zařízení. V případě zájmu kontaktujte 

obecní úřad na tel. 556 729 049. 
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 V areálu bývalého JZD je již v provozu nový personalizovaný vstup na skládku bioodpadu. Skládka je přístupná všem, kteří 

registrovali své telefonní číslo na obecním úřadě (osobně nebo e-mailem). Registrace je určena pouze pro osoby s trva-

lým pobytem v Trnávce, je bezplatná a je možné se registrovat průběžně po celý rok. Podrobné informace o registraci a 

postupu při likvidaci bioodpadu byly uvedeny v minulém čísle občasníku. 

 Na konci loňského roku byla zahájena výměna lamp veřejného osvětlení za úspornější LED svítidla a bude probíhat po-

stupně na celém území obce. 

 Proběhlo výběrové řízení na výstavbu chodníkového tělesa v úseku od házenkářského hřiště ke křižovatce u staré požární 

zbrojnice. Celá stavba by měla být dokončena do září 2022. Současně je ve fázi přípravy projektová dokumentace na vý-

stavbu chodníku od křižovatky u staré zbrojnice ve směru na Petřvald. 

 Během uplynulých měsíců byl vypracován znalecký posudek na aktuální stav mostů přes potok Trnávka a jeho přítoky, 

které patří pod správu obce. V současné době je připravován návrh na sanaci jednotlivých objektů. 

 Jakmile to počasí umožní, provedou pracovníci technické čety tzv. odstínění stanovišť s kontejnery na tříděný odpad.   

Barevné kontejnery budou ohrazeny, aby více splynuly s okolní krajinou. 

 Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel, který provede výměnu vstupních dveří do budovy sokolovny. Vyměněny bu-

dou hlavní vstupní dveře a také boční vstup do kuchyně a prostoru tzv. Pekla. 

V souvislosti s přechodem na nový systém vývozu směsné-

ho komunálního odpadu z domácností byla avizována také 

výměna většiny popelnic. Od letošního roku se už nadále 

nebudou používat plechové popelnice, protože při vysypá-

vání docházelo k jejich opakovanému poškozování a zne-

hodnocování. Všechny popelnice budou nově majetkem 

svozové firmy a v případě poškození budou svozovou fir-

mou vyměněny. Systém využívaných popelnic bude jednot-

ný a budou se používat (resp. vyvážet) pouze 3 typy nádob, 

používání jiných typů nádob nebude možné. 

V provozu zůstanou aktuální černé popelnice o objemu 80 

litrů, místo stále používaných plechových popelnic (o objemu 

110 litrů) budou občanům dodány plastové popelnice o ob-

jemu 120 litrů a nově se v obci budou využívat nejmenší 

nádoby o objemu 60 litrů. Jejich vzhled je vizuálně stejný 

jako u černých osmdesátilitrových, pouze mají zvýšené dno. 

Typ a množství nádob na směsný komunální odpad se liší 

podle toho, kolik v dané domácnosti bydlí osob, a také pod-

le toho, jaký objem odpadu a jakou frekvenci vývozu si maji-

tel nemovitosti zvolil. 

Současné období je přechodové a je možné i nadále využí-

vat starých (i plechových) popelnic, protože nové plastové 

nádoby dodává svozová firma postupně a vzhledem k obec-

ně nepříznivé situaci na trhu se dodávky opožďují. Prosíme 

proto občany o trpělivost, termín ukončení tohoto přecho-

dového období zatím bohužel není možné stanovit. 

Nálepky na popelnice na rok 2022 budou občanům dodány 

společně s novými popelnicemi, není proto třeba si je vy-

zvedávat na obecním úřadě. Nově bude každá nálepka opat-

řena nejen číslem popisným nemovitosti, ke které patří, ale 

bude na ní uvedena i kapacita nádoby (60, 80 nebo 120 li-

trů), na které má být umístěna. Předejdeme tak případům, 

kdy byly nálepky z popelnic zcizeny a přelepeny na jiné ná-

doby. Současně budou nálepky barevně odlišeny podle frek-

vence vývozu—popelnice vyvážené „postaru“ každé dva 

týdny budou označeny modrou nálepkou, popelnice vyváže-

né pouze jednou za 4 týdny budou mít nálepku zelenou. 

Data konkrétních svozů jsou uvedena v obecním kalendáři 

se stejným barevným odlišením. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obracejte na 

obecní úřad. 

Včera, dnes a zítra 

Odpady 

Popelnice o objemu 60, 80 a 120 litrů (ilustrativní foto) 
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Je to stále stejná písnička. Každá domácnost v naší obci (přesněji řečeno každá domácnost, která projevila zájem) dostala 

zdarma k dispozici kompostér na biologický odpad, mnozí si pořídili i kompostér navíc nebo vytvořili na své zahradě vlastní 

kompost. Všichni občané mají v rámci nastaveného odpadového systému možnost odložit své odpady biologického původu 

na skládku v areálu bývalého JZD. A přesto se stále najdou takoví, kteří své odpady „likvidují“ v příkopech okolo cest, kolem 

potoka nebo prostě někde na „cizím“. Proč? Aby si nedělali binec na vlastním pozemku? Protože „to je přece všechno pří-

rodní“, takže se to časem rozloží? Nebo proto, že je to prostě jednodušší a zabere to méně času?  

Nechceme ale přece, aby veřejná prostranství či příjezdové cesty do Trnávky hyzdily odpadky. Ani přírodní odpadky. Nebo 

se to snad někomu líbí? 

Bioodpad zas a znovu Odpady 

Možná někomu ani nepřijde, že by na těchto fotkách bylo něco neobvyklého nebo špatného… Když se ale podíváme pozor-

ně, uvidíme uschlé zbytky okrasných travin ze zahrady. Někdo se jich jednoduše zbavil tak, že je vyhodil do příkopu. Kam 

tedy s nimi? Do kompostéru (nezaberou tolik místa, jak by se na první pohled mohlo zdát, a brzy se rozloží), na kompost 

nebo na hnůj, případně na skládku do JZD. 

Připomeňme si provozní dobu skládky bioodpadu v areálu bývalého JZD: 

Letní období  (letní čas):                                Zimní období  (zimní čas): 

Po—Pá                  7:00—19:00                                                     7:00—16:00 

So                                         7:00—18:00                                                    7:00—16:00 

Ne                                       9:00—11:00                                                    9:00—11:00 

Svátky                        9:00—11:00                                                    9:00—11:00 

Na skládku je možné ukládat: 

 trávu, listí, ovoce a zeleninu, 

 dřevěnou štěpku, 

 ořez živých plotů, 

 drobné větve určené k dalšímu zpracování (do 

max. průměru 5 cm). 

Na skládku nepatří: 

 kořeny stromů či keřů, 

 dřevěné desky, nábytek  a jiné výrobky ze 

dřeva, 

 stavební suť, 

 hlína, štěrk apod. 

Telefonní číslo pro vstup na skládku: 771 222 178 
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Základy správy obce 

Každý člověk se občas setká s tvrzením „to je obce“, „to je 

povinností obce“, „to je obecní“, přičemž ne každý si uvědo-

mí, co je tou obcí myšleno. Za obec se považují všichni obča-

né na vymezeném území, kteří si zajišťují jako celek samo-

statně své záležitosti. Povinností obce je pečovat o všestran-

ný rozvoj svého území a o potřeby nikoliv jednotlivců, nýbrž 

svých občanů jako celku. Zákonnou povinností obce je rovněž 

chránit veřejný zájem. Má se tím na mysli hájení nejen zájmů 

místních, ale i nad obecních s větším přesahem 

(regionálních, krajských, státních, evropských). Příkladem 

může být oblast životního prostředí, dopravní obslužnosti 

apod. Pozornému čtenáři jistě neunikne, že 

zájmy místní a nad obecní mohou být 

v rozporu a není jednoduché vždy nalézt nej-

vhodnější řešení. 

Aby obec mohla plnit své poslání, vlastní maje-

tek a nakládá s ním, a to obdobně jako jednot-

livci či soukromé společnosti. Na rozdíl od jed-

notlivců, kteří mají svobodnou vůli hospodařit 

se svým majetkem prakticky libovolně, tedy i 

nehospodárně, má obec omezení spočívající 

v povinnosti nakládat s majetkem účelně 

(vhodně), hospodárně (ekonomicky výhodně) a transparent-

ně (průhledně a veřejně kontrolovatelně). Tyto povinnosti 

nejsou pouze stanovené, nýbrž i vymahatelné.  

Jak ovšem může obec přijít k majetku? Nejčastějším způso-

bem je to na základě právních předpisů při vzniku obce. Dále 

jsou to daňové příjmy dle klíče určeného zákony, poplatkové 

příjmy, které si obec sama stanovila (např. poplatek ze psů, 

za svoz odpadů), příspěvky státu na výkon státní správy či 

dotace na konkrétní projekty a ze samotného hospodaření 

obce (např. nájmy, prodeje). Tak jako v každé domácnosti, 

má i obec výrazné výdaje vznikající při plnění svých úkolů 

(údržba svého majetku, podpora kultury, náklady na provoz 

svých zařízení atd.). Aby bylo hospodařeno, jak se má, musí 

být veškeré příjmy a výdaje zahrnuty každoročně do rozpoč-

tu obce.  

Výše popsaná oblast působnosti obce je nazývaná samostat-

nou působností – samostatné zajišťování vlastních záležitostí. 

Kromě toho vykonávají obce podle určeného druhu obecní-

ho úřadu i určitou část správy státu přenesenou z centra stá-

tu do regionů, která se nazývá přenesená působnost. 

Orgány obce 

Jelikož obec představuje množství osob, není účelné, aby 

všichni občané obce pokaždé rozhodovali o záležitostech 

obce jednotlivě. Proto se každé čtyři roky konají volby do 

obecních zastupitelstev, kde občané obce volí své zástupce do 

nejvyššího orgánu obce, tj. zastupitelstva. K pravomocím 

zastupitelstva patří nejvýznamnější záležitosti, jako např. 

schvalování rozpočtu, zřizování právnických 

osob, rozhodování o převodu nemovitostí, 

volba členů rady obce, je-li zřízena, starosty 

a místostarosty, vydávaní obecně závazných 

předpis pro své území a mnoho dalších. Za-

stupitelstvo rovněž stanoví počet svých členů 

na další volební období v rámci zákonného 

rozmezí dle počtu obyvatel. Například 

v obcích od 500 do 3000 obyvatel je možné 

mít 5 až 15 členů zastupitelstva. Zastupitel-

stvo rozhoduje také o tom, kteří zastupitelé 

budou vykonávat určitou funkci jako uvolnění, tzn. na místo 

své práce či podnikání budou pracovat pro obec za odměnu 

stanovenou dle funkce a velikosti obce nařízením vlády. 

Ostatní zastupitelé mohou být odměňování pouze za před-

pokladu, že o výši své odměny sami rozhodnou, a to 

v rozmezí opět stanoveném dle velikosti obce. 

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, minimálně však jednou 

za tři měsíce na území dané obce. Před samotným zasedáním 

zastupitelstva obecní úřad informuje alespoň sedm dní pře-

dem o navrženém programu, místě a době jeho konání na 

své úřední desce a obvyklým způsobem v dané obci (např. 

rozhlasem, na webových stránkách apod.). Zasedání se může 

účastnit veřejnost. Občané obce mají právo se na zasedání 

zastupitelstva vyjadřovat.  

Rok 2022 je rokem komunálních voleb, tedy voleb do obecních zastupitelstev. Termín voleb stanovuje prezident republiky, 

a to vždy 90 dní před jejich konáním. Konají se každé čtyři roky, poslední komunální volby se konaly 5. a 6. října v roce 2018, 

v roce 2022 bude datum nejspíše velmi podobné. V souvislosti s těmito volbami by bylo dobré si připomenout, jak vlastně 

obec funguje, jaké jsou její funkce—práva a povinnosti a co to všechno obnáší. Pro někoho to mohou být záležitosti dobře 

známé, někteří z nás se třeba dozvědí spoustu novinek nebo si uvědomí, jak to vlastně chodí nebo nechodí. 

Článek sestavili na odboru tajemníka Městského úřadu v Příboře, zde v Trnavském občasníku ho předkládáme s drobnými 

úpravami, aby obsah odpovídal našim podmínkám. Nejedná se o žádnou politickou agitaci, cílem je pokusit se aspoň trochu 

osvětlit (zjednodušeným způsobem) základní aspekty fungování obce. 

Volby 2022 (I.) 
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O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, do ně-

hož může na obecním úřadu každý nahlédnout. Nejdůležitěj-

ší součástí zápisu jsou přijatá usnesení k projednávaným bo-

dům, která jsou závazná vůči těm, kterým jsou určena. Kon-

krétně si lze představit usnesení schvalující prodej majetku 

obce včetně související smlouvy, které zavazuje starostu po-

depsat příslušnou smlouvu, popř. zaměstnance obecního 

úřadu konat s tím související úkony, usnesení schvalující roz-

počet obce, které zavazuje celý obecní úřad a jeho organiza-

ce podle něj hospodařit, jakož i ukládací usnesení, kterým 

zastupitelstvo uloží některému svému členu (nejčastěji sta-

rostovi či místostarostovi) konat v určité záležitosti požado-

vaným způsobem.  

K přijetí usnesení zastupitelstva je nutná nadpoloviční větši-

na jeho členů. Podávat návrhy na přijetí usnesení může kaž-

dý člen zastupitelstva. V praxi jsou však nejčastější navrhova-

telé uvolnění zastupitelé (starosta či místostarosta), kteří 

s pracovníky obecního úřadu zpravidla podklady připravují. 

Proti podanému návrhu může kterýkoliv zastupitel podat 

protinávrh. Pořadí hlasování o protinávrzích, proces přípravy 

podkladů, jakož i podrobnosti jednání zastupitelstva si upra-

vuje tento orgán ve svém jednacím řádu. 

Členové zastupitelstva disponují dalšími specifickými právy 

a povinnostmi. Předně jsou povinni zúčastňovat se zasedání 

zastupitelstva, popř. jiných orgánů obce, kterých jsou členy, 

plnit úkoly, které jim tyto orgány uloží a zejména hájit zájmy 

občanů obce a jednat a vystupovat, aby nebyla ohrožena 

vážnost jejich funkce.  

Zpravidla ve větších obcích či městech funguje další orgán 

obce, kterým je rada obce, která je volena z řad členů zastu-

pitelstva. Pokud bychom srovnali řízení státu s řízením obce, 

lze s jistou nepřesností říci, že zastupitelstvo obce lze srov-

nat s parlamentem státu a radu obce s vládou. Tak jako po-

čet členů zastupitelstva i počet členů rady musí být lichý, 

a to v rozmezí 5 až 11 členů. Nesmí však přesáhnout třetinu 

počtu členů zastupitelstva. V případě menší obce je tak mož-

né radu zřídit pouze při minimálně patnácti členném zastupi-

telstvu. Radu za daných podmínek zřizuje zastupitelstvo 

z řad svých členů s povinnou účastí starosty a místostarosty. 

Rada je orgán výkonného charakteru, který např. zabezpečuje 

hospodaření schváleného rozpočtu, stanovuje počet zaměst-

nanců obce, plní vůči svým organizacím úkoly zřizovatele 

(např. jmenuje a odvolává jejich ředitele). Vydává rovněž 

nařízení obce, jako je tržní řád upravující podmínky prodeje 

mimo provozovny. V obcích, kde není rada zřízena, jsou její 

pravomoci rozděleny mezi zastupitelstvo a starostu obce. 

Jak zastupitelstvo, tak i případně rada jednají v určitých in-

tervalech, přičemž pro chod obce je nezbytné, aby byla říze-

na permanentně osobou z řad zastupitelů a ta zastupovala 

obec při jednání s občany a partnery obce. Touto osobou je 

starosta, kterého zastupuje místostarosta, kteří jsou voleni 

z řad členů zastupitelstva. Starosta např. disponuje určitými 

organizačními pravomocemi jako je svolávání a řízení zastu-

pitelstva a rady, za určitých podmínek může jmenovat ta-

jemníka obecního úřadu (což se děje zpravidla u větších ob-

cí), který plní úkoly zaměstnavatele pro zaměstnance obec-

ního úřadu. Není-li funkce tajemníka obecního úřadu zříze-

na, což je případ naší obce, zajišťuje tuto činnost starosta. 

Těžištěm práce starosty je však plnění vůle zastupitelstva, 

popř. rady, je-li zřízena. V obcích, kde rada nepůsobí, vyko-

nává částečně její pravomoci starosta. Jako příklad takového 

uspořádání můžeme uvést sousední Kateřinice.  

V příštím vydání budeme pokračovat a povíme si, co je vlast-

ně obecní úřad a jak funguje... 

Z naší školy 

První pololetí a jeden měsíc druhého pololetí školního roku 2021/2022 je za námi. Mohu konstatovat, že ačkoliv se může 

zdát, že vyučování probíhalo klidněji, opak je pravdou. Zatímco v minulých „covidových“ letech se škole a jejím obyvatelům 

(myslím žáky i zaměstnance) nákaza poměrně slušně vyhýbala, letos jsme si ji vybrali velkou měrou. V  listopadu byla celá ško-

la uzavřena z důvodu karantény, na počátku února jsme museli žádat MŠMT o změnu v organizaci vyučování (rozumějte tím 

uzavření školy) z důvodu 70% absence jejích pracovníků. Všechny tyto skutečnosti vyžadovaly rychlé a konstruktivní řešení, to 

se nám, myslím, povedlo, a vyučování tím neutrpělo tak velké ztráty, o čemž svědčí i skutečnost, že většina žáků 1.-4. ročníku 

prospěla s vyznamenáním. 

Ve vypjaté situaci plné různých protiepidemických opatření jsme stačili zorganizovat řadu akcí, které prostě ke škole patří: 

návštěva loutkového divadla a planetária, společná akce s rodiči (O zapomenuté vlaštovce), projektové dny před vánočními 

prázdninami zaměřené na tradice a přírodu. Protože Rozsvícení stromku se neuskutečnilo, napadlo nás připravené vystoupe-

ní natočit a vložit ke zhlédnutí na webové stránky školy. Kdo jste neviděli, můžete najít na www.zs.trnavka.cz. 

Co plánujeme dál? Zápis do 1. ročníku, jehož termín je stanoven na 7. 4. (samozřejmě budeme informovat rodiče včas a po-

drobněji), další návštěvu divadla, určitě další akce pro rodiče a děti, a konečně po dvou letech školní výlet.  

Už se všichni moc těšíme. Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka 
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Co nás (snad) čeká 

V sobotu 9. 4. 2022 se ve 14 hodin shromáždí u zámku 

v Trnávce všichni dobrovolníci, aby v rámci Dne Země spo-

lečně provedli Jarní úklid obce a nejbližšího okolí. Všechny 

účastníky čeká po práci občerstvení, pracovní rukavice a pyt-

le na odpadky budou k dispozici. 

Bližší informace budou v týdnu před konáním akce zveřejně-

ny na obecních vývěskách, webu obce, Facebooku a v míst-

ním rozhlase. 

TJ Sokol Trnávka, oddíl házené zve všechny fanoušky 

a příznivce házené na jarní domácí zápasy, které proběh-

nou v těchto termínech: 

V sobotu 2. 4. 2022 od 15:30 proti Klimkovicím 

V neděli 8. 5. 2022 od 10 hodin proti Kopřivnici B 

Při obou zápasech bude občerstvení zajištěno. 

V sobotu 30. 4. 2022 se 

po dvou letech u zámku 

v Trnávce opět uskuteční  

Slet čarodějnic. 

Nebudou chybět soutěže 

a úkoly pro malé čaroděj-

nice a čaroděje, slané i 

sladké občerstvení bude pro všechny. A samozřejmě také 

vztyčíme tradiční májku a u ní zapálíme velkou vatru. 

Přesný čas zahájení akce a další informace budou v týdnu 

před konáním akce zveřejněny na obecních vývěskách, 

webu obce, Facebooku a v místním rozhlase. 

Jen žádný sex, prosím, jsme přece Britové! aneb Všichni 

v tom jedou—to je název nové divadelní hry, kterou v těch-

to dnech připravují trnavští ochotníci. Premiéra se uskuteční 

7. 5. 2022 v 19:00 v sokolovně v Trnávce. 

Bláznivá britská komedie autorů 

Anthonyho Marriotta a Alistaira 

Foota pojednává o tom, co vše se 

může stát, když si mladí novo-

manželé objednají švédské skle-

ničky a místo nich naleznou 

v zásilce erotické zboží...  
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V minulém putování jsme se už začali pomalu těšit na jaro. 

A jaro je tu. Dnešní výlet nebude o honění se za množstvím 

kilometrů, ale o objevování krás probouzející se přírody. Tra-

sa měří 7,4 kilometrů a můžeme si ji zpříjemnit opečením 

buřtů na ohni u pramenu Medenice. 

Jarní procházku zahájíme u místního koupaliště, vydáme se 

vpravo a cestou mezi poli se dostaneme k božím mukám 

svatého Marka, kde jsme již minule obdivovali úžasný výhled 

na Beskydy. Nedávno vybudovanou cyklostezkou dojdeme 

k rozcestí a budeme pokračovat po nově vyasfaltované ces-

tě krajem pole přibližně 1 km směrem k radarům. Odbočíme 

vlevo k lesu a ve stínu vzrostlých stromů zahlédneme v údolí 

pramen Medenice – ideální místo k odpočinku. Nastává čas 

se na chvíli zastavit a pokud počasí dovolí, můžeme si rozdě-

lat oheň a upéct buřtíka.  

Když uhasíme oheň a umyjeme si ruce krásně umaštěné od 

špekáčků, rozhodneme se, jakou cestou se dáme zpět do-

mů. Nejschůdnější trasa je vydat se na rozcestí cyklotras 

a cyklostezkou Greenway se vrátit kolem vodní nádrže Březi-

ny ke koupališti. 

Ti z vás, kteří rádi chodí cestou necestou a nezastaví je ani 

trocha vody, mohou zvolit návrat přes potok Rakovec, pole 

a les Mechůvka, kolem kopce zvaného Bruskáč. Možností je 

více, záleží jen na vás a vašem orientačním smyslu.  

Zajímavosti: 

Dnešní cyklotrasa Greenway Krakow - Vídeň kopíruje před-

pokládanou trasu staré obchodní tzv. Jantarové stezky, která 

spojovala významné středoevropské metropole Krakow,  

Brno a Vídeň. Jantarová stezka patřila v minulosti k význam-

ným obchodním cestám.  Své jméno získala díky tomu, že po 

ní kupci přepravovali tisíce kilogramů vzácného jantaru. 

Z  pobaltských oblastí byl jantar po těchto obchodních tra-

sách přepravován dále na jih do civilizačních center kolem 

Středozemního moře. Po stejných stezkách byly z oblasti Alp 

směrem na sever (na Moravu a do Čech) distribuovány také 

sůl a měď. Předmětem obchodu byly i jiné suroviny jako 

med, kožešiny a směrem na jih pravděpodobně i otroci. Smě-

rem na sever se posílaly i skleněné, stříbrné a bronzové vý-

robky. Hlavní větev Jantarové stezky vedla v době Římské 

říše ze severoitalské Aquileie, která byla střediskem obchodu 

s jantarem, podél východní strany Alp dále k Dunaji. Patrně 

po levém břehu Moravy pokračovala dále Moravskou brá-

nou do Slezska a na sever přes Kalisz a Toruň k Baltskému 

moři. Z moravské obce Pustějov pochází i zajímavý nález su-

rového jantaru a řecké bronzové mince ze 3. stol. před n. l. 

(nalezeno u obce v roce 1880 - 1881).  

Zdroj: Wikipedie  

Trnávka – boží muka sv. Marka – Medenice – Trnávka Kolem komína IV. 
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Husí kvítko, šešetka, cikánka, stokráska 

nebo třeba jiskérka, to vše je malá ne-

nápadná bylinka, kterou najdeme po 

celý rok téměř všude. Sedmikráska bo-

hatě roste po celé Evropě, ale také 

v Americe, Austrálii a na Novém Zélan-

du. Najdeme ji v travních společen-

stvech. Je odolná vůči mrazu, potřebuje 

však dostatek slunečního záření. Není 

náročná na živiny a stačí jí tzv. chudé 

půdy, odtud tedy pochází její přídomek 

chudobka. Sedmikráska chudobka. Pro 

některé drobná hezká rostlinka, která 

svítí mezi travinami, pro jiné postrach 

anglických celozelených trávníků. Zdá 

se obyčejná a bezvýznamná, její využití 

je však velmi široké.  

Latinský název sedmikrásky je Bellis 

perennis. Bellis pochází ze slova bellus 

(= hezký, pěkný) a perrenis znamená 

roční či celoroční. Přináší nám tedy krá-

su po celý rok. 

Říká se, že jakmile začnou sedmikrásky 

rašit, přichází jaro. Dříve lidé věřili, že 

sedmikráska nosí štěstí. Rostlina má 

údajně největší sílu na svatého Jana 

(24. 6.) mezi dvanáctou a třináctou ho-

dinou, kdy je slunce nejvýš. A také prv-

ní tři sedmikrásky, které na jaře nalez-

nete, jsou mnohem léčivější než jiné 

a budou vás chránit před horečkou, 

bolestmi zubů a "zlými pohledy". Zkrát-

ka obyčejná sedmikráska zas tak oby-

čejná není.  

Lidoví léčitelé na sedmikrásku dlouho 

zapomínali, k léčebným účelům ji začali 

používat až ve středověku, což je dolo-

ženo v písemných pramenech. Čerstvá 

nať sedmikrásky sloužila jako lék proti 

prsním chorobám a už dříve se zevně 

přikládala na špatně se hojící rány. Mla-

dé listy se přidávaly do salátů. Byl to 

levný a chutný zdroj potřebných mine-

rálů.  

Zjednodušeně lze říci, že hlavní účinek 

sedmikrásky je při zahlenění, využívá se 

ale například také při bolesti svalů, na 

rány, při kašli, zánětu průdušek 

(bronchitidě), při silné a bolestivé men-

struaci, při poruchách trávení nebo u 

kožních nemocí, případně jako součást 

jarní detoxikace organismu. Sedmikrás-

ka obsahuje třísloviny, hořčiny, saponi-

ny a flavonoidy—tyto látky obecně mír-

ní záněty a urychlují hojení ran. Tuto 

bylinku je možné použít také při malých 

poraněních nebo pro rychlé ošetření 

hmyzího bodnutí apod. Stačí rozem-

nout čerstvý list a čerstvou šťávou potí-

rat postižené místo, nebo rozmačkaný 

list na ránu jen přiložit. 

Nejvíce sedmikráska kvete od dubna do 

srpna, kdy je také nejvhodnější čas 

na sběr květů a listů. Sbíráme je ale, až 

když jsou květy plně otevřené. Největší 

sílu má rostlina mezi 12. a 13. hodinou. 

Na podzim a velmi brzy na jaře sbírá-

me kořen, ze kterého děláme odvar 

a který má stejné účinky jako květy 

a listy. 

Sedmikrásku nejprve důkladně omyje-

me pod tekoucí vodou a rozemneme 

v prstech. Její šťávou můžeme po-

třít ránu. Na čaj proti kašli spaříme 

2 čajové lžičky sušených květů šálkem 

vody. Přikryté necháme deset minut 

louhovat a přecedíme. Pijeme tři šálky 

denně. Květy sbíráme jen za suchého 

slunného počasí, sušíme je na stinném 

a vzdušném místě. Při sušení nesmí 

zhnědnout! 

Další využití 

Květy sedmikrásky jsou bohatým zdro-

jem nektaru pro včely, sušené je může-

me přidávat do vonných směsí. Čers-

tvými květy sedmikrásky se také zdobí 

saláty a sladké dezerty, dělá se z nich 

rovněž chutný sirup a výtažek z rostliny 

se uplatňuje v kosmetice. Bývá napří-

klad součástí tělových mlék, očních kré-

mů a šamponů.  

Sedmikráska chudobka Z naší přírody 

Sedmikráskový sirup 

Na ten potřebujeme 1 kilogram krysta-

lového cukru, 1 litr vody, 1 a půl citro-

nu a asi 700 květů sedmikrásky. Květy 

trháme nejlépe za poledne, když jsou 

rozevřené. Opereme je, spaříme vroucí 

vodou a přidáme k nim dobře očištěný 

pokrájený citron i s kůrou. Necháme 

stát do druhého dne, potom scedíme 

přes jemné plátno, květy vymačkáme, 

přidáme cukr a ve skleněné nádobě 

vaříme do hustoty sirupu. Sirup použí-

váme jako lék při nemocech dýchacích 

cest.  

Zajímavosti 

Sedmikrásku najdeme i v mnoha bá-

jích a legendách, je zasvěcena bohy-

ním Venuši a Afroditě. Keltové v sed-

mikrásce viděli rostlinu boha slunce 

a světla, kterému říkali Belenos. Údaj-

ně to byla právě sedmikráska, která 

vyrostla na místě, kam dopadly slzy 

Panny Marie, když její rodina prchala 

do Egypta.  

ZDROJ: www.bylinkyprovsechny.cz, ostrava.rozhlas.cz, ukocouradoma.cz 
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S příchodem jara začínají v našich rybnících romantické kon-

certy. Nejedná se však o symfonické orchestry, jak by se 

mohlo zdát, ale začínají žabí námluvy. Neúnavnými zpěvy 

lákají žabí samci své samičky k páření. Tyto zpěvy se rozléha-

jí až do vzdálenosti několika kilometrů, proto si je můžeme 

vyslechnout také. 

V České republice se nachází 13 druhů žab, z nichž 12 je zá-

konem chráněno. Některé druhy žab se dožívají až 20 let. 

Nejmenšími mezi našimi žábami jsou rosničky zelené, které 

dorůstají 3 – 5 cm, a největšími ropuchy obecné, dorůstající 

až 15 cm. Samečci své hlasové projevy zesilují pomocí speci-

álních nafukovacích měchýřků, tzv. rezonátorů. Žáby se živí 

převážně hmyzem a jinými bezobratlými živočichy. Mají pro-

pustnou kůži, a proto nemusí vůbec pít. Na zadních končeti-

nách mají 5 prstů a na předních 4 prsty. Podle místa, kde 

žijí, mají mezi prsty plovací blány ne-

bo přísavky.  Žáby patří mezi obojži-

velníky, což znamená, že nejsou plně 

vyvinuty pro život na souši. Žijí na 

polích, v lesích a dalších vlhkých mís-

tech v blízkosti vody. 

Stojatou vodu, jako jsou rybníky ne-

bo tůně, vyhledávají v období páření. 

Jejich trasa může být dlouhá od ně-

kolika metrů po několik kilometrů 

a spousta z nich ji nedokončí, protože musí často přecházet 

přes silnice. Aby se tomu předešlo a co nejvíce žab svou ces-

tu dokončilo, staví se žábám tunely, které můžeme vidět 

také u trnavských rybníků. Místům pro shromáždění žab se 

říká trdliště. Nejdříve k trdlišti dorazí samečci a zahájí kon-

certy pro ochranu svého teritoria a vábení samiček. 

Po námluvách ve vodě můžeme vidět chomáčky mimotělně 

oplozených vajíček, ze kterých se vylíhnou pulci. Ti dýchají 

žábrami a živí se vodními rostlinami. K dalšímu vývoji dochá-

zí tzv. metamorfózou, při které se pulcům vyvinou nejdříve 

zadní a následně přední končetiny. Ocásek se v průběhu 

vývoje zkracuje, až jej na jeho konci žába ztratí úplně. 

V rybníce pak uvidíme již plně vyvi-

nuté malé žabky, které už nedýchají 

žábrami, ale plícemi. Celý vývoj od 

pulce po žabku trvá tři měsíce. 

V létě čeká malé žabky první dlouhá 

cesta k jejich zimovišti. Zpět do své-

ho místa narození se žabky vracejí ve 

třech letech, aby mohly zahájit své 

vlastní koncerty. Taky se už nemůže-

te dočkat? 

Pěvci našich rybníků Z naší přírody Z naší přírody 

V roce 2002 vydal Okresní úřad Nový Jičín nařízení č. 2/2002 o zřízení 

přírodní rezervace Rybníky v Trnávce, kde se vyskytují některé ohrožené 

druhy živočichů i rostlin. Dle Plánu péče o Přírodní rezervaci Rybníky 

v Trnávce je „dlouhodobým cílem ochrany zachování vodního a mo-

křadního ekosystému rybníky, luk, přirozeně meandrujícího toku Tr-

návky s doprovodným břehovým porostem potočního luhu. Cílem je 

také zachování výskytu a místa rozmnožování pro obojživelníky, plazy a 

vodní ptáky“. Podle posledních zjištění zde z obojživelníků žije např. 

ropucha obecná, rosnička zelená, skokan hnědý, skokan zelený a sko-

kan skřehotavý, kteří patří mezi druhy téměř ohrožené. A také skokan 

krátkonohý, který je označován za druh zranitelný. 

Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae ) 
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V tomto vydání občasníku si na naší cestě dějinami Trnávky 

uděláme malou odbočku a v souvislosti s Velikonocemi se 

zaměříme na stručnou historii našeho kostela.  

Kostel svaté Kateřiny, který se v obci připomíná už roku 

1452, sice leží v katastru obce Trnávka, ale odnepaměti 

sloužil (stejně jako při-

lehlý hřbitov) i obča-

nům sousedních Kate-

řinic. 

Na místě dnešní stavby 

stával dřevěný kostelík 

a u něj dřevěná zvoni-

ce, která byla současně 

i obydlím kostelníka. 

V ní  se nacházely dva 

zvony zhotovené za 

pánů Chorynských. 

Farní kronika říká: 

Pověsť dí o těchto zvo-

nech, že v bouřích ná-

boženských před nepřáteli do země zakopány byly, kdež prý 

také ten největší z nich po dnešní den ukryt jest, aniž by na-

lezen býti mohl. Podle farní kroniky také až k roku 1861 stá-

la před vchodem chrámovým 9 sáhů vysoká dřevěná věž, 

pak byla stržena, aniž by to k nové stavbě bylo přišlo.  

Podle dobových pramenů byl kostel v letech 1650—1789 

filiálkou farního kostela v Brušperku. Roku 1672 měl kostel 

1 pozlacený stříbrný kalich, 3 oltáře, 3 zvony, 94 zl. groše 

mor. kapitálu, 2 železné krávy a 24 gr. úroků a ze dvou rolí 

19 zl. 24 gr. m. ročního platu. Pětkráte do roka odbývaly se 

zde služby Boží, kněz dojížděl z Brušperka, zač po každé 1 zl. 

obdržel. 

V roce 1933 byl na místě starého kostelíku na renesančních 

základech vystavěn kostel nový, který byl stejného roku vy-

svěcen. Jeho dnešní podoba je prakticky nezměněná, v po-

sledních letech došlo jen k drobným úpravám. 

Kostel má tři oltáře, z nichž hlavní 

oltář zdobený obrazem sv. Kateřiny 

byl postaven v roce 1868 na místě 

staré dřevěné sochy sv. Kateřiny. 

Boční oltáře jsou zasvěceny sv. 

Josefu a sv. Anně. Kazatelna a křti-

telnice pocházejí z konce 17. stole-

tí, na kůru jsou varhany vysvěcené 

roku 1934. Pokud jde o zmíněné zvony, v současné době 

vyzvánějí z věže kostela tři —Marie, Metoděj a Jan Sarkan-

der.  

Z našich letopisů IV. Historie 

Kdo vlastně byla žena, které je zasvěcen kostel v Trnávce? 

Podle křesťanské legendy doložené od 10. století byla Kate-

řina vzdělanou egyptskou princeznou a stala se křesťankou 

pod vlivem jistého místního poustevníka. Během pronásle-

dování křesťanů císařem Maxentiem vystoupila na obranu 

své víry a v disputaci přesvědčila o své pravdě padesát po-

hanských filozofů (císař je za to dal upálit). Maxentius – 

fascinovaný její osobností – jí nabídl místo po svém boku, 

ona však odmítla, protože se zasvětila panenství. Zhrzený 

vládce ji proto chtěl dát umučit. Nechal připravit soukolí, 

v němž se dvě kola posetá železnými hroty a noži točila na 

jednu stranu a další dvě, opět s hřeby, se měla točit opač-

ně. (Proto také kola na zobrazeních světice jsou na louko-

tích často posázena hroty.) Na tento mučicí stroj byla přivá-

zána sv. Kateřina, aby otáčením kol bylo tělo její rozbodáno, 

polámáno a rozdrceno. Světice prosila Boha, aby k chvále 

svého jména ten mučicí mlýn zničil. Byla vyslyšena, anděl 

Páně stroj roztrhl a zahubil přitom čtyři tisíce pohanů; sv. 

Kateřina zůstala bez úrazu. 

Nakonec svatou Kateřinu odsoudil císař ke stětí mečem. 

Když jí srazili hlavu, z jejích žil místo krve prýštilo mlé-

ko; andělé zanesli mrtvé tělo na posvátnou egyptskou ho-

ru Sinaj. Zde byly ostatky později nalezeny a vystavěn dod-

nes stojící klášter sv. Kateřiny. 

Kateřina je patronkou mimo jiné panen, učenců, studentů, 

žáků a učitelů, kolářů, námořníků 

a tiskařů, dále ochraňuje úrodu, 

pomáhá při migréně a také při 

hledání utonulých.  

Atributy, s nimiž je zobrazována, 

jsou kolo (na němž byla muče-

na), kniha (symbol učenosti), 

koruna a palmová ratolest (dva 

obecné symboly mučednictví 

jako vítězství).  

Zdroj: Wikipedie  Sv. Kateřina—Mistr Theodorik 
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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 

Obchod s dárkovým zbožím 

Pro velký zájem v předvánočním čase se „Obchůdek s dárkovým zbožím“, 

 nacházející se v Trnávce 106 (budova pošty), otevřel natrvalo v této pracovní době: 
 

pondělí, středa, pátek 13 – 17 

úterý, čtvrtek 8:30 – 11:30 

sobota 8 – 11  
 

V nabídce např. svíčky, luxusní bonboniéry, kvalitní italské či rakouské čokolády, 

vína, kávy, čaje zn. OXALIS,  porcované čaje, pečené čaje, pečenády, domácí sirupy, 

medovina, oříšky v medu nebo oříšky v dárkových krabičkách, hrníčky, velké     

množství krásných ubrousků a spousta dárkového zboží jako lampy, aromalampy, 

vonné oleje, difuzéry.  

Zároveň nabízím zhotovení dárkových balíčků ze zakoupeného zboží nebo vázání 

bonbónových kytiček. S blížícím se jarem již v nabídce i velikonoční dekorace a od 

konce února jsou ke koupi jarní kytičky - primule, narcisy, hyacinty a jiné. 
 

Budu se těšit na vaši návštěvu 
 

(možno platit i kartou)                                                        Katka Vaňková 

Reklama 

Chcete se podílet na tvorbě Trnavského občasníku? 

 Máte doma vlastní výrobky, které byste chtěli ukázat ostatním? Vyfoťte je 

a pošlete do redakce. 

 Povedlo se vám vypěstovat něco velkého, neobvyklého, zajímavého? Vyfoť-

te a pochlubte se ostatním. 

 Víte o něčem zajímavém, co se týká Trnávky a nejbližšího okolí, historie ob-

ce apod.? Napište nám o tom, určitě by to zajímalo i ostatní. 

 Víte o někom úspěšném, šikovném, výrazné osobnosti v určitém oboru, 

o které by ostatní spoluobčané měli vědět? Napište nám o ní, třeba jí 

skromnost brání, aby se ozvala sama… 

 Píšete básně, povídky nebo cokoliv, co by se ostatním mohlo líbit? Nestyďte 

se a nechte si to vytisknout v občasníku. 

 Povedla se vám nějaká úžasná fotka? Pošlete nám ji, aby ji mohli vidět i 

ostatní. 

 Četli jste v poslední době něco z místní knihovny, co vás opravdu chytlo? 

Podělte se o své dojmy a knihu doporučte dalším čtenářům. 

 Nebo máte prostě nějaký nápad? Sem s ním! 

 

Na vaše náměty se těšíme na e-mailové adrese trnavskyobcasnik@seznam.cz  

mailto:trnavskyobcasnik@seznam.cz
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Na začátku května si tradičně připomínáme osvobození naší obce od německých okupantů (5. května 1945) 

a ukončení 2. světové války. Na několika málo dobových fotografiích z roku 1945, které máme k dispozici, můžeme 

vidět, jak Trnávka v této pohnuté době vypadala… A srovnat s dneškem. 

Máte i vy ve svém domácím archívu nějaké staré fotografie z Trnávky, které byste byli ochotní zapůjčit k naskenování? 

Napište nám prosím na trnavskyobcasnik@seznam.cz nebo kontaktujte obecní úřad. Děkujeme! 

Koncem války byl most u rodinného domu č. p. 50 poškozen výbuchem miny. Na dobové fotografii můžeme vidět, 

jak byly odstraňovány následky tohoto výbuchu. Jiný záběr stejné události najdete v obecním kalendáři. 

U jiného trnavského mostu (poblíž bývalého hostince Na Šenku, dnes rodinný dům č. p. 35) byl za války vybudo-

ván protitankový zátaras. 

V období Protektorátu Čechy a Morava procházela jeho 

hranice územím mezi Trnávkou a Petřvaldem. Dnes je 

téměř nemožné zjistit, kde přesně se nacházelo místo na 

vedlejší fotografii, ani poslední pamětníci si to už nevyba-

ví. Je dokonce i možné, že to ani nebylo mezi Trnávkou 

a Petřvaldem… Tento snímek je však velice působivý 

a byla by škoda ho vynechat, i když nemáme srovnání 

s dneškem. Protože hlavně nesmíme zapomenout... 

Proměny Trnávky 
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Pro děti 

Velikonoční kvíz Pro zábavu 

Velikonoce bývají označovány jako svátky jara a současně jsou 

jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků. Známe je 

ale dobře? Pojďme si to vyzkoušet v malém kvízu… 

1. Jak správně vypočítáme termín Velikonoc? 

a) Velikonoční neděle je vždy první po prvním jarním úplňku. 

b) Velikonoční neděli slavíme 14 dní po rovnodennosti. 

c) Velikonoční neděle je třetí týden po prvním jarním úplňku. 

2. Z jakého důvodu se peče právě beránek a co symbolizuje?  

a) Je symbolem Kristovy loajálnosti, poslušnosti a obětavosti. 

Ježíš byl označován za „Božího beránka“. 

b) Značí to, že půst je u konce a že začíná doba hodování.  

c) Tento zvyk nemá žádný základ v křesťanství.  

3. Kdy se říká, že „odlétají zvony  

do Říma“? 

a) Na Velký pátek 

b) Na Bílou sobotu 

c) Na Zelený čtvrtek 

4. Proč se středě před Velikonocemi říká škaredá?  

a) Pro děti je to poslední den školy před prázdninami, tudíž 

je to poslední den, co nosí špatné známky.  

b) Dříve se tento den vymetaly saze z komínů.  

c)  Lidé se měli hezky oblékat, aby nevypadali škaredě . 

5. Na Velký pátek bychom neměli nikomu nic půjčovat. Proč? 

a) Dotyčný by věc mohl ztratit nebo by nám ji nemusel vrátit.  

b) Stihl by nás trest a země by nevydala své poklady.  

c) Daná věc či předmět může být očarován zlou silou.  

6. Co se také traduje o Velkém pátku? 

a) Otvírají se poklady země ve skalách, sklepech a jeskyních. 

b) Bývá spojen s velkým úklidem. 

c) Každé „čisté duši“ se mohou splnit tři přání. 

7. Jaký symbol mají během velikonočních svátků kraslice? 

a) Jsou symbolem půstu a skromnosti. 

b) Jsou symbolem plodnosti a znovuzrození. 

c) Jsou symbolem hojnosti a peněz. 

Jaro je tady, jak se to zjistí? 

na roste zelené listí . 

 

První  vylezly ven, 

hřeje, teplá je zem. 

 

tulipány, , krokusy a bledule, 

už nám také začínají ukazovat kebule. 

 se probudil, na svět se kouká, 

zjišťuje s radostí, že teple fouká. 

 

hledají k potravě brouky, 

prochází všude lesy i louky. 

přilétají na známé místo, 

 

kdečím si opraví své obří  

K velkému rybníku už cestují  

konečně jaro! Jaro je tady! 

Pomůžeš najít žabce cestu k rybníku? 

ŘEŠENÍ KVÍZU: 

1a, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a, 7b 
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Zvykli jsme si, že na poslední straně občasníku najdeme ve fotogalerii snímky z některé z akcí, které se v Trnávce usku-

tečnily v období od vydání předchozího čísla. Bohužel se za posledních několik měsíců žádná taková akce nekonala, foto-

dokumentace tedy k dispozici žádná není, nedá se nic dělat. Snad se už ale konečně blýská na lepší časy a příští číslo bu-

de opět plné nejnovějších fotek. Tentokrát se tedy budeme muset spokojit se vzpomínkami na obecní akce z let minu-

lých—můžeme je brát jako připomínku toho, co bylo, nebo třeba jako pozvánku na to, co (doufejme) v letošním roce 

bude... 

Fotostřípky 

A závěrem jeden fotografický klenot. Z historických fotek většinou vynecháváme ty, které zobrazují pouze osoby—jednak pro-

to, že bývají zajímavé jen pro omezený okruh lidí, jednak už často zbývá jen málo pamětníků, kteří by na nich někoho poznali. 

Tentokrát ale uděláme výjimku, protože tato fotografie vznikla přesně před 100 lety—1. května 1922. Takže si zveřejnění 

v občasníku určitě zaslouží, co říkáte? A kdoví, třeba tam některý pamětník opravdu někoho pozná... 


