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VÁŢENÍ SPOLUOBČANÉ,  
 
PŘEJEME VÁM POHODOVÉ 
VÁNOČNÍ SVÁTKY, PEVNÉ 
ZDRAVÍ A VŠE DOBRÉ V ROCE 
2012.  
 

VÁNOČNÍ KONCERT 

 
Ve čtvrtek 29.12. 2011 v 17.00 hodin v zasedací 
místnosti budovy zámku v Trnávce se 
uskuteční „Vánoční koncert“. Přijďte si 
poslechnout nejen vánoční písničky v podání 
vokální skupiny.  
 
Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni 
k prožití příjemného povánočního času.  

 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU  – ÚŘEDNÍ HODINY  
 
Obecní úřad Trnávka oznamuje, že poslední úřední den v letošním roce 
bude středa 21. 12. 2011 a to do 17.00 hod. 
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ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN 
 

Dětské zdravotní středisko Petřvald oznamuje změny 
ordinačních hodin. Ordinovat se bude dne 27.12. od 12.30-
15.00 hodin; 28.12. od 7.30-9.30 hodin. V době od 29.12.-
30.12.2011 se nebude ordinovat. Zástup provede MUDr. 
Iwanuszková ze Staré Vsi n/O a to v pátek 30.12.2011 
v době od 11.30-13.30 hodin.  

 
MUDr. Krkošková bude ordinovat dne 27. a 28.12.2011, 

dne 29. a 30.12.2011 nebude ordinovat. 
 
MUDr. Švidrnoch taktéž oznamuje změnu ordinačních hodin.  
Dne 23. 12. a 30.12. 2011 ordinace uzavřena, od 27. do 29.12. 2011 
ordinuje v době od 7.00 do 10.00 hodin. 

 
 
INFORMACE SmVaK, a.s. OSTRAVA 
 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti 
byly schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 
1. ledna 2012.  
Cena včetně DPH voda pitná (vodné)   
  34,90 Kč  (vč. 14% DPH) 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 
1.1. 2012, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů 
mezi odběratelem a dodavatelem.  
 

 
MYSLIVECKÝ PLES 
 
Myslivecké sdružení Trnávka-Kateřinice srdečně zve na 
„Myslivecký ples“, který se koná v sobotu 14. ledna 2012 
v 19 hodin v Obecním domě v Kateřinicích. 
K poslechu a k tanci bude hrát hudba MLOCK – Brušperk. 
Nebude chybět výborná myslivecká kuchyně a bohatá 
tombola. 
Cena místenky 70,-Kč. Prodej místenek dne 9.1., 11.1. a 

13.1.2012 v době od 17 do 20 hodin v Obecním domě v Kateřinicích 
(restaurace). 
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OPRAVA SVINOVSKÝCH MOSTŮ  
 
Dovolujeme si Vás informovat o tom, že v polovině ledna 2012 začne 
v Ostravě rozsáhlá rekonstrukce tzv. Svinovských mostů. Ty představují 
významný dopravní uzel s tramvajovými a autobusovými zastávkami, 
přes který denně projede na 30 000 automobilů, jsou hlavní přestupní 
zastávkou MHD při přechodu k železniční stanici Ostrava-Svinov.  
Rozsah stavebních prací vyžaduje zavedení významných dopravních 
omezení, která se dotknou jak obyvatel města, tak jeho návštěvníků 
z blízkého regionu, kteří tudy projíždějí.  
Dopravní omezení začnou 14. ledna a potrvají až do jara 2013.  
Připravovány jsou dopravní uzávěry v této oblasti, které omezí 
individuální automobilovou dopravu a časově prodlouží cestování 

prostředky MHD. Počítá se také 
s přeložením zastávek MHD v této 
lokalitě.  
Veškeré informace budou od 20. 
prosince dostupné na stránkách 
statutárního města Ostravy na adrese 
www.ostrava.cz, popř. na stránkách 
Dopravního podniku Ostrava 
www.dpo.cz. 

 
 

PAMĚTNÍ KNIHA rodiny Janáčkovy, jakoţ i kronika školy, 
kostela, fary a obce Albrechtic  
 
Obec Albrechtičky vydala u příležitosti výročí 600 let od první písemné 
zmínky edici spisů svého rodáka Vincence Janáčka (1821 - 1901)  - 
učitele, varhaníka, člena obecního výboru a neoficiálního kronikáře v 
Albrechtičkách.  Dovolujeme si Vám nabídnout malou ochutnávku z této 
nevšední knihy, která je atraktivní i pro čtenáře, který nemá vztah přímo 
k historii Albrechtiček. Nepřináší totiž jen nudný výčet historických 
událostí, ale vypravuje mnoho o všedním i svátečním životě lidí v dobách 
minulých v našem kraji, o jejich starostech a radostech, a to způsobem, 
který místy nedovoluje čtenáři odtrhnout oči od textu.  
Není to jen poučení, ale často i zábava umocněná tím, že humor je to 
poslední, co by čtenář čekal od venkovského učitele konce 19. století 
sepisujícího své paměti. Jazyk, kterým je toto dílo napsáno, by zřejmě 
autorovým současníkům nepřipadal nijak zvláštní, avšak v dnešní době 
zní starobyle a přitom srozumitelně. Zajímavé je také i to, že jedna z 
hlavních postav, svérázný Jiřík Janáček, byl dědečkem slavného 
skladatele Leoše Janáčka. Janáčkovy spisy tedy svou kvalitou, obsahem i 
dobou vzniku patří mezi ojedinělá díla tohoto druhu v širokém okolí. K 

http://www.ostrava.cz/
http://www.dpo.cz/
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dostání je na většině informačních center regionu Poodří a ve vybraných 
knihkupectvích. 

Veřejné a spojovací cesty – ukázka z knihy 
Veřejných cest ve středověku velmi málo bylo. 
Vždyť teprv za panování císaře Josefa II. 
císařská cesta přes Příbor do Těšína se stavila. 
Byly jen spojovací cesty od obce k obci a ty byly 
v tak mizerném stavu, že nebylo možno v čas 
mokra z jedné obce do druhé se dostati. I do 
Příbora nebylo žádné jiné cesty než přes Mošnov 
po kaméncích řeky Lubiny až do města. Cesta se 

obyčejně tak spravovala: Do díry se naházely otýpky a proutí a to se 
s hlínou zaházelo a cesta byla opravena. O nějakém štěrkování cest 
nebylo řeči. Jak to s nákladem vození vypadalo, může si každý mysliti. 
Taková jízda do Mošnova neb do Studénky potřebovala celý den, do 
Příbora 2 dni, do Jičína 3 dni a do Opavy 8 dní. Každý, který těžký náklad 
vezl, musel se s několika koňskýma huněmi aneb rohožkami zaopatřiti, 
které, když se nějaké té nešťastné díře blížil, do ní před kola hodil, aby 
neuvízl Obchod a přívoz zboží z ciziny nebyl možný. 
 

TJ SOKOL TRNÁVKA – ODDÍL HÁZENÉ 
 
Házená v obci Trnávka se začala hrát hned po II. svět. válce, 
ale v podobě národní. Mezinárodní házená (handball) se 
začala hrát v roce 1965 a to stále na okresní a krajské úrovni. 
V roce 2004 však muži vybojovali suverénním způsobem po 
předchozích záchranných sezónách v krajském přeboru 
postup do II. ligy. Zařadili se takto mezi 24 nejlepších mužstev na 
Moravě (II. liga mužů je na Moravě rozdělená na sever a jih a v Čechách 
na jihozápad a severovýchod).  
Od této doby jsou pravidelným účastníkem této soutěže a stále co do 
počtu obyvatel zůstává raritou v ČR. Nejlepší umístění za dobu působení 
v II. lize bylo 6. místo v sezóně 2009/2010. Během této doby se v 
Trnávce vystřídala spousta hráčů i dnes působících v naší nejvyšší 
soutěži. 
Extrémem je 29 let dlouhá družba s Německým házenkářským oddílem 
bývalého NDR, Zabeltitz. Jeden rok navštíví německý oddíl naši 
házenkáři a druhý rok hostí házenkáře z Německa náš oddíl. Do těchto 
akcí se vždy zapojuje celá obec, kdy hlavní roli hostitele sehrávají hlavně 
ti házenkáři, kteří tuto družbu začali. 
Do nové sezóny 2011/12 se podařilo přihlásit také ,,B" družstvo mužů a 
mladší žáky (do krajských a oblastních soutěži). 

 
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


