Pořád se něco děje...

Úvodník
Možná vás jako první napadne stejnojmenný zábavný pořad Miroslava Donutila, řeč je ale o naší obci. Ponechme
stranou období uplynulých dvou let,
které nebylo nakloněno žádným společenským akcím a kdy lidé trávili volný
čas zavření ve svých domech a za svými
ploty.
V ideálním běžném roce bez omezení
zahájíme společenskou sezónu masopustním průvodem masek celou obcí,
po kterém následuje obecní ples. Když
se zadaří, konají se v místní sokolovně i
další plesy či taneční zábavy. V březnu
následuje turistický pochod Z Trnávky
do Trnávky, na přelomu dubna a května
Slet čarodějnic a stavění máje, v květnu
škvaření vaječiny a v červnu Dětský
den. O prázdninách přijdou diskotéky
na koupališti, v srpnu Trnavský žbluňk a
tradičně o prvním zářijovém víkendu
Pohádkový les. Během podzimu navštívíme zahrádkářskou výstavu a o prvním adventu společně rozsvítíme vánoční stromek. Následuje Mikulášská
nadílka, pak přijdou Vánoce a po No-
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vém roce znovu od začátku. K výše jmenovaným akcím je třeba připočítat myslivecká odpoledne, která se konají
aspoň jednou v roce, hasičské závody,
házenkářské zápasy, příležitostné koncerty, výstavy a divadelní vystoupení
našich ochotníků, školní akce většinou
určené pro rodiny školáků a další nepravidelně pořádané akce.
Suma sumárum—opravdu se v Trnávce
pořád něco děje… O to více pak mrzí,
když občas některý spoluobčan otráveně prohlásí, že „tady nic není“… A dotyčné osoby pak na žádné akci samozřejmě neuvidíte. Je vůbec zajímavé, že
při většině akcí (ať už obecních nebo
pořádaných nejrůznějšími spolky) tvoří
více než polovinu účastníků přespolní
návštěvníci… Čím to je? Jak si to vysvětlit? Kde potom jsou ti, podle kterých se
tady u nás nic neděje?
Ano, doba je taková divná. Po všech
možných omezeních a lockdownech si
lidé zvykli být více doma, sami se svými
nejbližšími nebo v úzkém okruhu přátel, čím dál více si všichni „hrabeme na

svém písečku“. Ale není to škoda? Neměli bychom si vážit toho, že se mezi
námi stále najde dost bláznů, kteří obětují svoji energii a volný čas k tomu, aby
vymysleli a zorganizovali zábavu pro
druhé? Neměli bychom jejich úsilí podpořit a ocenit třeba aspoň tím, že si na
jejich akci přijdeme dát pivo nebo něco
na zub? Bez ohledu na to, jestli jsme
fanoušky daného spolku nebo jestli máme mezi organizátory známé.
Kouzlo života na vesnici spočívá nejen
v tom, že si každý ve svém domě a za
svým plotem může užít vytouženého
klidu. Život na vesnici je úžasný i tím,
jak jsou si lidé blíže, jak se potkávají na
nejrůznějších akcích, pobaví se spolu,
popijí, prostě společně vytvářejí tu pravou vesnickou komunitu…
Byla by opravdu škoda
vymlouvat se na
„blbou dobu“ a o tohle všechno přijít, nemyslíte?
Tak na viděnou na
další akci v Trnávce!
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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
zaměřené na vánoční svátky vyjde na začátku
prosince 2022.
Redakční uzávěrka příštího čísla: 25. 11. 2022
Uzávěrka inzerce a příspěvků: 18. 11. 2022
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VÚvodník
pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022 se uskuteční volby
do obecních zastupitelstev. Volební místnost pro volební
okrsek Trnávka bude v přízemí budovy zámku otevřena
v pátek od 14 do 22 hodin a
v sobotu od 8 do 14 hodin.
Současně s komunálními volbami proběhnou v našem volebním okrsku také volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Hlasovací lístky pro komunální i senátní volby obdrží všichni
oprávnění voliči do schránek v místě trvalého bydliště a budou také dostupné v místě konání voleb.
Starší a nemocní občané, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti ze zdravotních důvodů, mají možnost požádat obecní úřad o přenosnou volební urnu. V případě zájmu
volejte na telefonní číslo 721 860 150.

Informace
Slovo starosty
z obce
Upozorňujeme občany, kteří platí poplatek za popelnice
ve dvou splátkách, že termín zaplacení druhé splátky je
30. září 2022.
V případě nejasností prosím kontaktujte přímo obecní
úřad.
Obec Trnávka nabízí k pronájmu nebytové prostory v prvním patře domu služeb—bývalá ordinace praktického lékaře. K dispozici jsou dvě místnosti (bývalá ordinace a čekárna) plus sociální zařízení. V případě zájmu kontaktujte
obecní úřad na tel. 556 729 049.

Společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem Trnávka pro vás v souladu s požadavkem Zákona o
odpadech č. 185/01 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a vyřazeného elektrozařízení
formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena:
12. listopadu 2022 od 9 do 11 hodin v AREÁLU BÝVALÉHO JZD

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat nebezpečné odpady a vyřazené elektrozařízení:
baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie
(rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení,
pneumatiky atd.
Dále bude organizován sběr velkoobjemového odpadu.
Velkoobjemové kontejnery budou na výše uvedeném stanovišti přistaveny dne:
12. listopadu 2022 od cca 8 do 14 hodin
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad:
starý nábytek, matrace, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.
Nepatří zde pneumatiky, televizory, ledničky či jiné elektrozařízení, tyto odpady odevzdejte prosím osobně v čase od 9 do 11 hodin pracovníkům pojízdné sběrny!

Včera, dnes a zítra
 Během července byla dokončena výstavba chodníků v úseku od házenkářského hřiště ke křižovatce u Staré zbrojnice, a

to včetně samostatné lávky u domu č. p. 150. Na financování výstavby byly využity dotace z Moravskoslezského kraje.
Další v pořadí je výstavba chodníků kolem hlavní cesty ve směru na Petřvald a také úsek od křižovatky u Dvorku směrem
k zámku. Obě etapy jsou ve fázi projektové přípravy a vyhodnocování optimální varianty.
 O letních prázdninách proběhla rekonstrukce celé topné soustavy v základní škole a současně byla opravena tamější
elektroinstalace. I tyto práce byly z velké části financovány s využitím dotací.
 Na místě, kde v minulosti stály u házenkářského hřiště vitrínky, byly instalovány lavičky a byla tak vytvořena odpočinková zóna.
 Z Moravskoslezského kraje získala naše obec finanční dotaci na podporu projektové dokumentace a v současné době
obec připravuje výběrové řízení na vypracování projektu na výstavbu tělocvičny u základní školy.
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Co nás čeká

V tradičním termínu, tj. o víkendu před „Dušičkami“
29. a 30. října 2022 se na zámku v Trnávce uskuteční
podzimní zahrádkářská výstava.
Kromě nejrůznějších výpěstků a zajímavostí
z našich zahrad a zahrádek nás bude čekat bohaté občerstvení a tradiční
medovinu.
Bližší informace najdete
během října na obecních
vývěskách a v rozhlase.
V sobotu 26. listopadu 2022, tj. o prvním adventu se
sejdeme u zámku v Trnávce a společně rozsvítíme vánoční stromek.
Kromě vystoupení dětí z mateřské školy Kateřinice a ze
základní školy Trnávka se můžeme těšit na tradiční malý jarmark a bohaté občerstvení.
Bližší informace budou
s předstihem zveřejněny
v rozhlase a na obecních
vývěskách.
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Z naší školy
Školní rok 2021/2022 byl ukončen s předstihem v pátek 24. června 2022, protože od pondělka 27. 6. už do školy nastoupili
pracovníci firem zajišťujících práce na rekonstrukci topných zařízení a elektrických rozvodů.
Vysvědčení s vyznamenáním si odneslo celkem 46 žáků z celkového počtu 51 dětí. Průměrná známka školy tak vyšla na 1,11,
což je velmi dobrý výsledek. Rozloučili jsme se se sedmi žáky 4. ročníku, kteří nově nastupují do 5. ročníku ZŠ Petřvald.
Během prázdnin probíhaly ve škole intenzivní práce, přes veškerou snahu a pomoc i ze strany rodičů jsme ale nestihli vše
připravit a začátek školního roku byl posunut na pondělí 5. září.
V tento den jsme přivítali celkem 56 dětí, přikládám podrobnou tabulku:
Ročník

počet žáků

chlapci

dívky

Trnávka

Kateřinice

1.

12

6

6

6

6

2.

16

7

9

9

7

3.

12

6

6

7

5

4.

16

8

8

8

8

Celkem

56

27

29

30

26

Pracovní kolektiv se zmenšil o asistentku pedagoga, která skončila s přestupem žáka
na jinou školu, jinak sestava zůstává stejná. Podrobnosti najdete na webových stránkách školy www.zstrnavka.cz.
Vyučování se plným proudem rozběhlo už v prvním týdnu, hned ve středu 7. 9. jsme
zahájili plavecký výcvik na bazénu v Brušperku, plánujeme návštěvy divadla, rozběhla
se činnost školní družiny, budeme pokračovat s prací v kroužcích dotovaných
z projektu EU. Další činnosti budeme plánovat podle situace a také podle nabídky a
samozřejmě budeme připravovat vystoupení na „Rozsvícení“, tentokrát už určitě prezenčně.
Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka

Oddíl házené
Oddíl házené TJ Sokol Trnávka zahájil podzimní část Moravskoslezské ligy mužů v sobotu 10. září 2022 na hřišti T.
J. Sokol Klimkovice, a to těsnou výhrou 30:29 nad domácím celkem. V následující tabulce najdete rozpis zápasů,
jak jsou naplánovány na celou sezónu 2022/23. Domácí
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Datum
10. 09. 2022 13:00
18. 09. 2022 10:30
25. 09. 2022 10:00
01. 10. 2022 18:00
28. 09. 2022 14:30
16. 10. 2022 10:00
23. 10. 2022 10:00
27. 11. 2022 14:00
16. 04. 2023 10:00
22. 04. 2023 10:00

Domácí
T. J. Sokol Klimkovice
TJ Sokol Krmelín
Sokol Trnávka
Házená Paskov
Sokol Trnávka
Sokol Trnávka
Sokol Trnávka
Meteor Orlová
Sokol Trnávka
HC Hlučín

zápasy jsou označeny žlutě. Přijďte povzbudit naše borce!
Občerstvení je u všech domácích zápasů zajištěno.

Hosté
Sokol Trnávka
Sokol Trnávka
Meteor Orlová
Sokol Trnávka
HC Hlučín
T. J. Sokol Klimkovice
TJ Sokol Krmelín
Sokol Trnávka
Házená Paskov
Sokol Trnávka
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Kolem komína VI.

Trnávka – Kateřinice – Rychaltice – Fryčovice – Trnávka

Mykologové tvrdí, že dobrý houbař přinese z lesa houby
v každou roční dobu, i v zimě. Konkrétně ale podzim je, co se
týče druhů hub, které lze v našich českých lesích najít, poměrně bohatý. Pokud máte rádi i podzimní přírodu, tak dnešní
15km putování po okolí vás určitě osloví.

Do batohu si nezapomeňte pro tentokráte přibalit ke svačině
plátěnou tašku a nožík na případný houbový úlovek.
Z Trnávky se vydáme kolem rybníka a místní školy do sousedních Kateřinic. Projdeme obcí, opustíme civilizaci a namíříme
si to do lesa. Lesní cestou projdeme kolem soutoku potoka
Trnávky a Osičiny, vodu tam zřejmě neuvidíme, ale místo
najdeme podle dřevěné lávky.

Po odpočinku se vydáme dále. Cyklostezkou dojdeme
k obecnímu úřadu ve Fryčovicích, odbočíme z obce a pomalu
se vracíme do naší vesničky. Závěr cesty nás zavede do lesa
zvaného Čaplovec, tak ještě jednou se podívat po houbách a
už je načase vrátit se domů.

Budete-li se v lese dobře dívat a jestli jste zkušení houbaři,
určitě najdete nějakou houbu. A to víte, že každá houba je
jedlá? Akorát, že některá jen jednou...
Z lesa se dostaneme na polní cestu lemovanou mladými
ovocnými stromy a před námi se otevře výhled na nedaleké
vršky – Palkovské hůrky, lysý Ondřejník, pozorný turista zahlédne i zříceninu hradu Hukvaldy.
Pokračujeme travnatou cestou do obce Rychaltice. Máme za
sebou zhruba polovinu výletu, a tak je čas na občerstvení.
Restaurace u Richarda uspokojí i náročnější strávníky.
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Kolem komína VI.
Zajímavosti:
Vesnice Rychaltice je částí obce Hukvaldy. Rozkládá se okolo řeky
Ondřejnice.
V Rychalticích žije a tvoří český malíř Antonín Kroča, narozen v roce
1947 v Dolním Sklenově. Budovu bývalé školy využívá od roku 1995
jako svůj ateliér i malou galerii.
Většinu svých děl vytvořil v blízkém okolí svého rodiště na Severní
Moravě. Motivy, typické i pro pozdější tvorbu, čerpal Antonín Kroča
z prostředí hospod a venkovských interiérů. Vedle maleb vznikaly
také četné figurální kresby a řada aktů v dynamických pózách zachycených uhlem. Po roce 2000 postupně převážil zájem o portrét a
ženskou figuru. Malíř stále častěji místo štětce používá nanášení
barvy rukama a obraz dokončuje kresbou prsty.
Jako protějšek k těmto vitálním portrétům a ženským aktům vznikla
série barevně expresivních, ale kompozičně ukázněných krajinomaleb z okolí malířova rodiště s dominantou hradu Hukvaldy.
Zdroj: Wikipedie

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? Vyfoťte a pochlubte se ostatním.
 Víte o něčem zajímavém, co se týká Trnávky a nejbližšího
okolí, historie obce 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
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Výzva občanům

Chcete v Trnavském občasníku nabídnou
své zboží či služby?
Ceník inzerce:
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

V případě zájmu kontaktujte redakci:
trnavskyobcasnik@seznam.cz

Život na venkově I.
Žijeme na venkově, v malebné vesnici Trnávka. Určitě budete souhlasit, že je naše vesnice hezká, klidná a že se tady dobře
žije—stranou od největšího dopravního ruchu a současně nedaleko města či velkoměsta. Samozřejmě všechno má své stinné stránky, i život na vesnici. Někdo může vyjmenovat deset důvodů, proč by odsud nikdy neodešel, jiný by zase našel deset důvodů, proč se odstěhoval pryč a už se nechce vrátit. A oba mají svoji pravdu. Nedá se jednoznačně říci, jestli se žije
lépe na venkově nebo ve městě, protože každý má jiné potřeby a jiné požadavky na pohodlný život, každý od svého bydliště očekává něco jiného. Ať už si ale za svůj domov zvolíme vesnici či město, musíme počítat s těmi pozitivními i negativními
stránkami.
V této rubrice se budeme věnovat životu v naší obci i na venkově obecně a zabývat se tím, co to vše obnáší, co se nám líbí
či nelíbí, co musíme chtě nechtě přijmout a co můžeme změnit. Jakékoliv vaše náměty jsou vítány!
Určitě to všichni známe. Sedneme si na posezení a chceme
si v klidu vychutnat čerstvě uvařenou kávu. A právě v ten
moment má náš soused největší potřebu posekat trávník
nebo pořezat dříví na zimu. Jak nepříjemné—hned nám
káva přestane chutnat. „Proč seká trávu právě teď, když já
si chci v klidu vypít kávu? To mi snad dělá schválně“, můžeme si pomyslet. Než však začneme sousedovi hubovat, měli
bychom si uvědomit, že my sami máme kolem našeho domu trávník a také ho musíme posekat. A třeba právě ve
chvíli, kdy budeme startovat sekačku, si bude chtít v poklidu
vypít kávu náš soused.

noční klid můžeme využít pro práci kolem našeho domu a
měli bychom tolerovat i hluk pracovních nástrojů našeho
souseda. Než si ale řekneme „Super, takže v 6 ráno už můžu
zapnout cirkulárku“, mohli bychom se zamyslet nad tím, že
bychom se sami mohli trochu prospat a dát i našim sousedům ještě pár hodin spánku. Je zbytečné ničit dobré sousedské vztahy kvůli jedné či dvěma hodinám klidu navíc,
protože práce, na kterou se chystáme, nám nikam neuteče
a nikdo ji za nás neudělá. Na druhou stranu pokud vidíme,
že na našeho souseda čeká spousta práce, pro jednou ten
hluk vydržíme i brzy z rána. Nikdy totiž nevíme, kdy něco
takového bude čekat na nás. Můžeme také dodržet krásný
vesnický zvyk a zeptat se našeho souseda, zda nepotřebuje
pomoci. Určitě nám naši laskavost rád oplatí, když ji budeme potřebovat my, a po odvedené práci můžeme v klidu
posedět společně.

Život na vesnici není jako život ve městě, kde čas od času
soused přivrtá na zeď poličku. Na vesnici je té práce daleko
více. Vrátíme se ze zaměstnání, chvíli si odpočineme a jdeme pracovat znovu. Tentokráte však na naší zahradě. I na
vesnici již není tolik práce jako za mládí našich dědečků a
každý z nás jí má jiné množství, ale stále každý den najdeme
nějakou činnost. Někdo má hospodářství, jiný pouze trávu
kolem domu. Většina z nás však už nepoužívá kosu a srp,
nýbrž mechanizaci. I sekání kosou můžeme naším sluchem
rozpoznat, avšak benzínovou sekačku poznáme snáze, protože její zvuk je intenzivnější a příliš nelahodí našemu sluchu tak, jako když kosa přesekne stéblo trávy.
Měli bychom si uvědomit, že v Česku je noční klid vymezen
mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Období mimo

Nyní nám pomalu začínají podzimní práce související
s přípravou zahrady na zimu. Než začneme pálit listí a zbytky z naší zahrádky, čímž bychom znepříjemnili den celé vesnici, měli bychom si uvědomit, že v areálu bývalého JZD máme kompostárnu. Jak začít kompostárnu využívat se můžeme dočíst v minulých číslech Trnavského občasníku nebo na
internetových stránkách naší obce www.trnavka.cz. Tak ať
nám ty podzimní práce rychle ubíhají a my máme co nejdříve zahradu připravenou na zimu.
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Minikvíz

Pro zábavu

Znáte podzimní pranostiky? Možná ano, možná ne. Dnešní malý kvíz ale
pro vás nebude určitě nic těžkého...
1. Včas-li padá lupení
2. Divoké husy na odletu
3. Když dlouho listí nepadá,
4. Podzim je vždy příznivý,
5. Jsou-li ještě na podzim bouřky,

a. konec i babímu létu.
b. když sedlák není lenivý.
c. neuhodí brzo mrazy.
d. na rok pěkné osení.
e. tuhá zima se přikrádá.

Pro děti

ŘEŠENÍ:
Kvíz: 1d, 2a, 3e, 4b, 5c
Křížovka pro děti: PROCHÁZKA
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Fotostřípky

Sobota 13. srpna 2022—Trnavský Žbluňk na koupališti, tentokrát i s účastí
házenkářů z Německa. I když počasí nebylo stoprocentní, drobný deštík
nakonec účastníkům ani divákům vůbec nevadil. Pokud jste nedorazili ani
na výborné selátko na roštu, můžete jen litovat...
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Sobota 3. září 2022—tradiční Pohádkový les, letos s účastí 220 registrovaných dětí. Všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci této náročné
akce (bylo jich bezmála 100), patří velké díky!
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Fotostřípky

Reklama
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