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Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

Tuto velikonoční říkanku, která tradičně 

doprovází pomlázku, zná snad každý. 

Nebo ne? Co je ale pomlázka, to přece 

víme všichni, že? Nebo šmigrust? Zá-

stupci starší generace by jistě odpově-

děli bez váhání, ale co ti mladší?  

Velikonoční svátky, které máme již pár 

let o něco delší (od roku 2016, kdy byl 

Velký pátek uzákoněn jako státní svá-

tek, má většina z nás volno čtyři dny 

v kuse), trávíme různými způsoby. 

Spousta lidí vyrazí do přírody, na delší či 

kratší výlety, na hrad či zámek, případ-

ně na návštěvu k příbuzným nebo zná-

mým. Bývalo zvykem, že z těchto výletů 

jsme se vraceli nejpozději v neděli, aby-

chom se mohli připravit na pondělní 

šmigrust, nebo chcete-li pomlázku. 

V Trnávce se většinou chodilo na šmi-

grust. Ženy a dívky připravily občerstve-

ní a některé se pak šly schovat, protože 

už od pondělních brzkých ranních ho-

din začali u dveří zvonit koledníci. Nebo 

tedy šmigrustníci, případně i pěkně po 

trnavsku „kupači“. Nejen že všechny 

ženy v domácnosti prohnali a vyšlehali 

tatarem, ty mladší se většinou musely i 

víckrát za dopoledne převléct, protože 

skončily ve vaně nebo klidně i venku 

v sudu s vodou (odtud tedy označení 

„kupači“). Většina žen a dívek proto 

s úlevou přivítala poledne, kdy tento rej 

skončil a kdy se začali domů vracet 

muži – často společensky více či méně 

unavení. V následujících dnech se pak 

ve spoustě domácností podávala vejce 

stokrát jinak. Vzpomínáte na tento ves-

nický folklór?  

Jak to vypadá o Velikonocích dnes? Ko-

lik dnes o velikonočním pondělí potká-

me na vesnici šmigrustníků? Třebaže se 

nějací najdou, určitě je jich o dost mé-

ně než kdysi. Je to dobře nebo špatně? 

Chybí vám tato tradice nebo jste rádi 

(možná je vhodnější napsat RÁDY), že jí 

téměř odzvonilo? Všechno samozřejmě 

má svá pro i proti. Je přirozené, že se 

společnost vyvíjí a některé (byť kdysi 

velmi oblíbené a hojně pěstované) tra-

dice na oblibě ztrácejí. Tím spíše, pokud 

pro některé z nás představují ne právě 

příjemné vzpomínky a možná i trochu 

trauma. Současně je ale dobré na staré 

tradice nezapomínat a předávat je i 

nastupujícím generacím, protože před-

stavují nedílnou součást naší kultury, 

naší národní identity. A právě vesnice je 

tím ideálním místem, kde by se na tra-

diční svátky, oslavy a zábavy nemělo 

zapomínat. Proč? Protože to k životu na 

vesnici prostě patří. Stejně jako třeba 

náš únorový masopustní průvod masek, 

který se rozhodně vydařil (viz Fotostříp-

ky na zadní straně). 

Takže, maminky a babičky, napečte 

buchty a nachystejte chlebíčky či jedno-

hubky, kupte pár sladkostí a dejte chla-

dit něco ostřejšího. Tatínci nebo dědeč-

ci, upleťte nebo kupte tatar, zopakujte 

si říkanku a vyrazte se svými malými 

koledníčky po vesnici. Mimochodem 

víte vůbec, jak ta říkanka pokračuje? 

Existuje více verzí, tady je aspoň jedna 

z nich… 

Za kamny v koutku, 

na vrbovém proutku, 

proutek se ohýbá, 

vajíčko kolíbá, 

proutek se zláme, 

slepička z něj spadne. 

Vajíčko se odkoulí, 

do strejčkovy stodoly, 

Vajíčko křáp, slepička kdák, 

panímámo, máte mi ho dát!!! 

 

Tak VESELÉ VELIKONOCE všem!  

Hody, hody... 
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Milí Trnavjáci! 

Do nového roku jsme vstoupili aktivněji než v předchozích letech, kdy spoustu akcí nebylo možno realizovat. 

V lednu jsme začali výměnou dosluhujícího topení a s jeho celkovou výměnou v domě služeb. Po zhodnocení celkového stavu 

domu služeb jsme se rozhodli rekonstruovat i sociálky a dát jim nový moderní vzhled. A hlavně zajistit jejich bezproblémovou 

funkčnost. 

Po dvou letech jsme začali s přípravami na obecní ples pod názvem Obzvláště vypečený záměr, který si myslím, že se vydařil i 

přes počáteční potíže. Těm jsme se postavili čelem a v šibeničním termínu jsme zajistili výměnu nefunkčních plynových kotlů, 

abychom měli na plese teplo a útulno. Tímto bych zároveň chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu plesu podí-

leli. Kolem sokolovny těch problému bylo víc, bylo ještě nutné zprovoznit kanalizaci, která byla rozbitá a zarostlá kořeny. 

Správa silnic koncem roku 2022 vstoupila v jednání o přípravě rekonstrukce mostu u rybníku na silnici III/4807. Proběhlo ně-

kolik jednání, ale bohužel z důvodu nedostatku financí Moravskoslezský kraj opravu opět odložil.  

Dále pokračují přípravy projektové dokumentace na výstavbu chodníku, tělocvičny, hřiště u sokolovny.  

Jaro už nám klepe na dveře a zahrady už vyzývají k práci na nich. Znovu apeluji na vlastníky pozemků a nemovitostí hlavně 

kolem silnic, že příkopy kolem cesty a ani přilehlá pole nejsou určeny k likvidaci odpadu. Pro tyto odpady je vymezeno místo 

v areálu bývalého JZD. Nejdřív se zdá jako výborný nápad vyhodit „přírodní materiál do přírody“, ale ucpané příkopy zamezují 

odvádění vody a způsobují zaplavení sklepů, studní atd. a čištění a prohlubování příkop stojí peníze. Navíc to nevypadá hezky, 

když u informační cedule je vysypaná tráva... 

U nás je první jarní sobota spojena s pochodem Z Trnávky do Trnávky. Přípravy jsou v plném proudu a já vás co nejsrdečněji 

zvu. Doufám, že nám bude přát počasí a těším se na setkání s vámi. 

        Váš starosta Dalibor Šimečka  

Úvodník Slovo starosty 
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Informace z obce 

Připomínáme, že splatnost poplatku za popelnice je 31. 3. 2023. Jestliže platíte 

za popelnice ve dvou polovičních splátkách, k 31. 3. je třeba uhradit první polo-

vinu.  

Od 1. 1. 2023 došlo v souladu s místní obecně závaznou vyhláškou k navýšení 

sazby pro výpočet výše poplatku (viz občasník č. 4/2022). Platí se za nemovitost 

celkem, nikoliv za osobu. Minimální roční poplatek v přepočtu na jednotlivce 

činí pro letošní rok 663 Kč. 

Platbu lze provést v hotovosti na obecním úřadě, případně bankovním převo-

dem pod jedním variabilním symbolem, který se vztahuje k dané nemovitosti. 

(Variabilní symboly, které se vydávaly pro každou jednotlivou osobu, už neplatí, 

nepoužívejte je!) 

V případě nejasností a pokud neznáte správný variabilní symbol, kontaktujte 

obecní úřad. 

Ke 31. 3. 2023 je splatný také místní poplatek ze psů. 

Nabídka práce 
Obecní úřad hledá údržbáře na místní koupaliště na letní 

sezónu 2023 (červen—září). Náplní práce je především 

kontrola a udržování 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 2023. 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. 

Tříkrálová sbírka 

V neděli 15. ledna skončil další z ročníků Tříkrálové sbírky. 

Výtěžek činí neuvěřitelných 1.155.710 Kč. Radost z tak 

skvělého výsledku s vámi chceme samozřejmě sdílet, proto-

že vy jste byli těmi, kdo jste koledníky přivítali u svých dveří 

a přispěli finančním darem. Moc vám děkujeme.  

Ve Studénce a v okolních obcích, které pro naši charitu ko-

ledují, vyšlo do ulic 156 skupinek velkých i malých kolední-

ků. Ačkoliv byly některé z pokladniček umístěny také 

v obchodech nebo v kostelích, neobešli bychom se bez třík-

rálových skupinek, které neúnavně koledovaly u vašich dve-

ří. Všem koledníkům patří velké poděkování.   

Za skvělým výsledkem se skrývá také práce koordinátorů 

sbírky v jednotlivých obcích, kdy je potřeba nejprve poklad-

ničky zapečetit, rozvézt, vypravit koledníky do ulic, poklad-

ničky následně rozpečetit, spočítat a odevzdat. Uvědomuji 

si, že bez těchto dobrovolníků bychom sbírku v takovém 

rozsahu uspořádat nemohli. Všem jim velice děkuji.   

Výtěžek ze sbírky je velký, a navíc ještě o 125.978 Kč vyšší, 

než byl v minulém roce. Je to pro mě jasný signál, že naši 

charitu vnímáte, znáte a rádi podporujete. Zároveň nás va-

še přízeň motivuje a zavazuje k tomu, abychom naše služby 

poskytovali stále ve vysoké kvalitě a podíleli se na jejich 

neustálém rozšiřování.  

Díky vám můžeme pomáhat tam, kde je potřeba, protože 

každý člověk je pro nás důležitý. 

 

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., ředitelka Charity Studénka 
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Co nás čeká 
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Jak už jste se dočetli v rubrice „Co nás čeká“, o první jarní sobotě se u nás opět koná tradiční pochod Z Trnávky do Trnávky. 

Je opravdu na místě mluvit o něm jako o „tradiční“ akci, protože jeho počátky sahají až do 70. let minulého století. Pojďme 

se proto nyní podívat na historii tohoto pochodu a připomenout si, jak vlastně vznikl a jak se během let vyvíjel... 

Historie 

Poprvé se turistický pochod Z Trnávky do Trnávky uskutečnil 

v březnu 1975, dle kroniky byl označován také jako 

„Trnávská třicítka“. Hlavním organizátorem akce byl turistic-

ký oddíl TJ Sokol a od prvního ročníku si pěší turisté i běžci 

mohli vybrat ze dvou tras—17 a 32 km. Na vítěze běžecké 

kategorie vždy v cíli čekaly odměny.  

Akce si brzy získala spoustu příznivců a každým rokem rostl 

počet aktivních účastníků. Například v roce 1982 se pocho-

du zúčastnilo 284 lidí, z toho 42 závodilo na 32km trase  a 

132 jich běželo na trase o délce 17 km.  

Pochod se pravidelně konal každý rok až do roku 1990. 

V roce 1992 byl po roční pauze obnoven (v roce 1991 se 

nekonal), ale vzhledem k nepříznivému počasí byla účast 

velmi malá. Tímto rokem se historie pochodu na dlouhou 

dobu uzavřela a trvalo čtvrt století, než se začala psát její 

druhá kapitola. 

První ročník obnoveného pochodu Z Trnávky do Trnávky se 

konal o první jarní sobotě 2018 a vedl po stejné trase jako 

před lety. Na tradici se podařilo navázat a pochod si ihned 

získal spoustu nových i staronových příznivců všech věko-

vých kategorií. V následujícím roce přibyla tzv. kočárková 

trasa o délce cca 8 km, které se kromě maminek a tatínků 

s kočárky mohli zúčastnit i další malí či starší turisté, kteří si 

na delší trasu netroufli.  

Jako do všech ostatních společenských aktivit, i do organiza-

ce pochodu Z Trnávky do Trnávky zasáhla pandemie covidu 

a v letech 2020 a 2021 se pochod nekonal.  

Na jaře 2022 jsme mohli akci konečně znovu zorganizovat a 

účastníkům nabídnout novou trasu. Nejdelší trasa zůstala 

bez velkých změn, zato prostřední trasa o délce cca 17 km 

tentokrát vedla na opačnou stranu—na Mošnov.  

A stejně tomu bude i v letošním roce. V cíli pochodu u míst-

ní sokolovny bude na účastníky čekat bohaté občerstvení a 

organizátoři se už teď těší na hojnou účast! 
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Máte 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! 

Záznam z dobového tisku o prvním ročníku pochodu Z Trnávky do Trnávky (1975): 

Delší trasa pochodu/běhu vedla hukvaldskou oborou: 

Sraz účastníků před sokolovnou na volejbalovém hřišti: 
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Co nás čeká 

TJ Sokol Trnávka, oddíl házené 

zve všechny fanoušky 

a příznivce házené na jediný 

jarní domácí zápas základní 

části, který proběhne v neděli 

16. 4. 2023 od 10:00, a to 

proti týmu Házená Paskov. 

Občerstvení bude zajištěno, 

přijďte naše muže podpořit! 

Termíny dalších zápasů budou známy až po ukončení zá-

kladní části a budeme o nich včas informovat. 

Majitelům veteránů: Vlastníte nějaký historický automobil nebo motocykl a rádi byste se s ním pochlubili ostatním? Přidejte 

se ke srazu a dostavte se v sobotu 29. dubna na házenkářské hřiště. Nemusíte se zúčastnit Lašské jízdy, stačí jen svého 

miláčka předvést ostatním na výstavě. Akce není určena jen pro členy Veterán klubu Trnávka, současně klub přivítá i nové 

členy z řad trnavských spoluobčanů. 

V tradičním termínu, tj. 30. dubna 2023 se u zámku a 

v nejbližším okolí uskuteční Pálení čarodějnic spojené se 

stavěním májky. Všechny malé i velké čarodějnice v kostý-

mech, stejně jako čarodějové a kouzelníci všech věkových 

kategorií jsou srdečně zváni. Pro ty menší budou jako vždy 

připraveny soutěže, pro všechny pak bohaté občerstvení. 

Bližší informace k akci budou zve-

řejněny v průběhu dubna na 

obecních vývěskách, webových a 

facebookových stránkách obce a 

v místním rozhlase. 

Na sobotu 27. května 2023 plánuje oddíl malé kopané Turbo uspořádat Dětský den—sportovní soutěže 

pro děti od 3 do 12 let na házenkářském hřišti a v okolí sokolovny. Součástí akce bude tradičně bohaté 

občerstvení. 

Bližší informace o akci budou opět zveřejněny s předstihem. 
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Dotace 

Knihovna 

Obecní knihovna informuje všechny čtenáře, že do stálého knižního fondu byly opět zakoupeny nové knihy českých i světo-

vých autorů a že současně byla rozšířena nabídka o tituly klasické literatury. Tu by mohli využít zejména žáci a studenti v rám-

ci doporučené školní četby. 

Nové knihy jsou doplňovány dvakrát ročně a nabídku literatury pravidelně rozšiřují i tituly zapůjčované z knihovny v Novém 

Jičíně. Třebaže od 1. ledna 2023 došlo k navýšení čtenářského poplatku (roční poplatek aktuálně činí 50 Kč pro děti do 15 let  

a 100 Kč pro dospělé čtenáře), vzhledem k reálným cenám nových knih na trhu je členství stále velmi výhodné. 

Rádi přivítáme nové (nebo i staronové) čtenáře, z bohaté nabídky si určitě vybere každý, třeba i náročnější čtenář... 

Projekt s názvem "Modernizace budovy Základní školy Tr-

návka - otopná soustava" byl spolufinancován z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ve výši 282.682 Kč. 

 

 

Projekt s názvem "Modernizace budovy Základní školy Tr-

návka" byl spolufinancován z rozpočtu Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR. 
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Toulky krajem I. Jistebnické rybníky, Polanská niva, polanecké rybníky 

Pozorný čtenář jistě zaznamenal změnu názvu rubriky. Dva 

roky jsme putovali a poznávali krásy blízkého okolí. Ode dneš-

ka vám chceme připomenout nebo vás seznámit s místy v kra-

ji, které rozhodně stojí za návštěvu. Dnešní zastavení bude 

plné vody a bude vonět jarní přírodou.  

Jistebnické rybníky se rozprostírají nedaleko a mnozí z vás 

nejednou projížděli okolím na kole. Pro tentokrát doporuču-

jeme nechat kolo doma, přiblížit se autem k hrázi nedaleko 

Košatky a pak se vydat pěšky podél řeky Odry a Jistebnických 

rybníků k Polanské nivě.   

Důvodem vzniku národní přírodní rezervace Polanská niva je 

ochrana lužních lesů a společenstev vodních rostlin rybníků a 

starých ramen řeky Odry. Oblast je chráněna od roku 1969 a 

má rozlohu 122,3 ha. 

Tvrdý luh je chráněn pro spontánní procesy lesních ekosysté-

mů ponecháním lesních porostů samovolnému vývoji.  

Koryto Odry je nutné chránit pro nerušený vývoj přirozeně 

vznikajících meandrů včetně procesu vzniku a vývoje odsta-

vených říčních ramen. 

U všech rybníků je podstatné zachování přírodě blízkých a 

zároveň druhově bohatých rybničních ekosystémů se vzácný-

mi rostlinnými společenstvy a druhy. Rybníky hrají důležitou 

roli při rozmnožování obojživelníků a hnízdění mnoha dru-

hů vodního ptactva.  

Louky jsou hlavně chráněny pro druhově bohaté luční eko-

systémy se zastoupením vzácných a zvláště chráněných dru-

hů rostlin a zvýšení druhové diverzity bezobratlých živočichů. 

Blücherův les rozprostírající se na ploše mezi jistebnickými a 

polaneckými rybníky je překrásnou přírodní scenérií. Zjara je 

charakterizován druhově bohatým bylinným patrem s veli-

kým výskytem sněženek a česneku medvědího, či roztrouše-

ným výskytem karpatských prvků, jako je třeba kyčelnice 

žláznatá, zapalice žluťuchovitá nebo hvězdnatec zubatý. 

V létě zde kvete lilie zlatohlavá a kruštík polabský. 

V přírodní rezervaci Polanská niva je 12 polaneckých rybníků 

a je na vás, u kterých se zastavíte a budete obdivovat okolní 

faunu a flóru. 
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Pro zábavu 

Možností, jak vycházku k Polanské nivě naplánovat, je mnoho, 

nabízíme vám jednu z nich – mapu si můžete stáhnout pomo-

cí QR kódu. Trasa měří zhruba 14 km, záleží na jednotlivých 

zacházkách k rybníkům. 

Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o zážitky, foto či po-

střehy z vašeho putování po Polanské nivě – viz mapka:  

ŘEŠENÍ: 

SNĚŽENKY 

Pro děti 
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Pro zábavu 

1) Pravděpodobně nejznámější jarní bylinka, jejíž pojmeno-

vání podle svatého Petra je známo už od 16. století. Jaký je 

ale její správný botanický 

název? 

 

a) petřík jarní 

b) prvosenka jarní 

c) primulka pravá 

 

 

2) Časně zjara kvete v hájích a lužních lesích tato bylinka, 

jejíž odvar léčí např. záněty průdušek. Jmenuje se: 

 

a) plicník lékařský 

b) průdušník obecný 

c) dýchavice jarní 

 

 

 

3) Vytrvalá léčivá rostlina s dlouhým plazivým oddenkem, 

která má dezinfekční a protizánětlivé účinky, se jmenuje: 

 

a) prvosenka jarní 

b) mochna husí 

c) podběl lékařský 

 

 

 

 

4) Další žlutě kvetoucí bylinka je ideální k jarnímu čištění 

krve a také pomáhá zahá-

nět jarní únavu. Jmenuje 

se: 

 

a) heřmánek pravý 

b) orsej jarní 

c) hlaváček jarní 

 

5) Modrofialová bylinka, která má protirevmatický účinek, 

bývá většinou nazývána fialka. Její správný název ale zní: 

 

a) violka vonná 

b) maceška polní 

c) jaterník podléška 

 

 

 

6) Silný antioxidant, který roste časně zjara a jen na určitých 

místech a který získal v posledních letech obrovskou popu-

laritu, se jmenuje: 

 

a) konvalinka vonná 

b) svízel přítula 

c) česnek medvědí 

 

 

7) Kdo by neznal pampelišku… Třebaže kvete až do konce 

léta, její mladé listy můžeme nasbírat už zjara a použít na 

salát. Jaký je další známý název tohoto plevele a současně 

užitečné bylinky? 

 

a) chudobka jarní 

b) smetanka lékařská 

c) mochna husí 

 

 

8) Tato první jarní ozdoba stinných lesů rozkvétá, hned jak 

roztaje sníh, a její název napoví, na kterou část těla má bla-

hodárný účinek. Jmenuje se: 

 

a) jaterník podléška 

b) plicník lékařský 

c) slezinka obecná 

Jaro klepe na dveře a s ním přichází záplava rostlin všeho druhu. Spousta z nás vyrazí na procházku do lesa—třeba cíleně nasbí-

rat některé léčivky na usušení, třeba se jen pokochat pohledem na tu kvetoucí krásu. Pojďme si vyzkoušet, jak dobře známe 

rostlinky, které můžeme na takové procházce jarním lesem najít... 

ŘEŠENÍ: 

1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a 
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Hobby horsing Z naší vesnice 

Všimli jste si na procházce naší krásnou přírodou dvou dívek s koňskou hlavou na tyč-

ce? Jsme jen dvě sestry, které se začaly věnovat novému sportu - Hobby Horsingu. 

Hobby Horsing má svůj původ ve Finsku. Největší rozšíření zažil s filmem Hobbyhorse 

Revolution, který byl nominovaný na Oscara. Provozuje se s Hobby Horsem, neboli 

Hobíkem, což je koňská hlava na tyči, kterou si jezdec nese mezi nohama. Hobíci mají 

spousty barev od bělouše, přes ryzáky až k vraníkům. Máme spousty e-shopů, kde si 

můžete hobíka pořídit, ale nejkrásnější je vyrobit si ho sám a vložit do něj tu lásku. Ke 

koním je potřeba i nějaké to vybavení jako třeba deky, uzdečky anebo ohlávky. To se 

dá také koupit či vyrobit. Tento nevšední styl zábavy není jen pro děvčata. Na své si 

mohou přijít i chlapci jakéhokoliv věku. Jezdci se svými hobíky napodobují kroky koně, 

také se učí pečlivosti a starostlivosti, protože se o své koně musí řádně starat. Také se 

jim zlepšuje fyzická kondice. Pokud si najdete vhodnou halu na tréninky, můžete tento sport provozovat celoročně. 

Hobby Horsing jako každý oficiální sport má své závody. V září se konalo mistrovství světa, na kterém se Česká republika 

umístila velmi dobře. Soutěží se hlavně v parkuru, při kterém se skáčou překážky i 90 cm vysoké, a v drezuře, kde je úkolem 

jezdecké dvojce zajet drezurní úlohu s co největší podobností k živému koni. Dále se závodí v barell racingu, dostizích, pole 

bendigu, crosscountry  a mnohém  dalším.  

Nás tento sport uchvátil před jedním rokem. Za tu dobu jsme se 

stihly zúčastnit tří závodů, kde v jedné z disciplín jelo více než dvě 

stě jezdců. Zde jsme se přesvědčily, že nejsme jediné takhle šílené. 

Náš tým tvoří Verča a Bax a Anička, Vendy a Harry, kteří jsou doko-

nalým příkladem souhry. Svým  živým koním i hobíkům věnujeme 

veškerý svůj  volný čas a děláme pro ně vše, co jim na jejich plyšo-

vých očích vidíme. Své koně jsme spolu vzaly i na dovolenou na Šu-

mavu či do Adršpachu. Dále jsme v Jistebníku měly na jezdeckých 

závodech vystoupení, které sklidilo velký úspěch. Dva z našich vyro-

bených koní putovali až do Prahy. 

Pokud vám není něco jasné anebo se chcete začít věnovat Hobby Horsingu, kdykoli se nás můžete zeptat.  

Veronika a Anna Davidovy 

Tenisový oddíl 
Oddíl Trnávka rozšiřuje tenisovou základnu. Přijďte mezi nás! 

 

Tenisový oddíl Trnávka zve všechny děti, mládež, dospělé i ty dříve naroze-

né sportovní nadšence, kteří mají rádi „bílý sport“, aby přišli mezi nás.  

Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš. 

Nabízíme dva tenisové kurty v klidném a příjemném prostředí, nízký roční 

členský příspěvek, prima partu. V případě zájmu naučíme vás či vaše děti 

základům tenisu. 

 

Neváhejte a přijďte se podívat  

nebo nás kontaktujte: 

 

Petr Polášek 777 754 913 

Miroslav Světlík 775 886 824 
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Reklama 
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Chcete v Trnavském občasníku nabídnou 

své zboží či služby?  

Ceník inzerce: 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu kontaktujte redakci:  

trnavskyobcasnik@seznam.cz  

 

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  

Formát A4  400 Kč 

(na výšku)   

Formát A5 (1/2 z A4) 200 Kč 

(na šířku)   

Formát A6 (1/4 z A4) 100 Kč 

(na výšku)   

Formát A7 (1/8 z A4) 50 Kč 

1 řádek  10 Kč 

mailto:trnavskyobcasnik@seznam.cz
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Fotostřípky 

V sobotu 25. února 2023 se po dvouleté pauze opět konal obecní ples (letos pod názvem Obzvláště vypečený záměr), které-

mu o týden dříve předcházel masopustní průvod obcí. Obě akce se i přes mírnou nepřízeň počasí vydařily, za což patří všem 

účastníkům velké díky.  

Poděkování však patří i všem spoluobčanům, kteří úsilí organizátorů podpořili—připravili pro masky v průvodu občerstvení, 

přispěli finančně či v naturáliích nebo si společně s účastníky průvodu zatančili a zazpívali. A také všem, kteří se přišli pobavit 

na obecní ples. Třebaže je organizace takových akcí velmi náročná, spokojenost a ocenění ze strany občanů, pro které jsou 

tyto akce určeny především, je pro organizátory tou největší odměnou. Děkujeme! 


