VZNIK RŮZNÝCH SPOLKŮ, ORGANIZACÍ A POLITICKÝCH STRAN V OBCI
1887

1. listopadu byl založen v Krašovicích pěvecký spolek "LUMÍR". V čele tohoto spolku stá1 trnovský občan
Josef Rauner z usedlosti č.p. 5

1898

V Krašovicích založen "Spolek dobrovolných hasičů", který byl společný i pro obce Trnová a Bučí. Obce si
společně zakoupily hasičskou stříkačku

1904

27. března je v Trnové založen "Sbor dobrovolných hasičů. Starostou se stal Václav Pašek č.p.8

1906

14. dubna ustavující schůze místní politické organizace strany sociálně demokratické dělnické. Předsedou
strany se stává její zakladatel p.VácIav Brandtlík č.p. 68

1910

v Krašovicích je založen "Spořitelní a záložní spolek" pro Krašovice a okolí

1911

29. ledna na podnět mládeže, pod záštitou sociá1ní demokracie je v Trnové založena Dělnická tělocvičná
jednota /DTJ/. Starostou byl zvolen Josef Zelenka

1918

K ochraně a podpoře českých menšin vzniká v Trnové odbočka "Národní jednoty pošumavské"

1918

po státním převratu 28. října nastává i převrat v organizaci lidové výchovy

1919

v červenci je vydán zákon o zřizování veřejných knihoven

1920

v lednu vyšel zákon o zakládání a vedení pamětních knih v obcích

1923

v Krašovicích je založen "SOKOL". Duší Sokola byl od samého začátku jeho náčelník Rudolf Rauch z
Trnové

1923

18. prosince se v Trnové otevírá veřejná obecní knihovna v domku kovářského mistra Jana Vébra. Knihy
věnovaly strana soc. demokratická a Sbor dobrovolných hasičů - celkem 115 svazků

1924

27. září je založena místní skupina Československého červeného kříže - ČSČK

1929

19. srpna vzniká Sportovní klub Trnová / SK /, předsedou byl zvolen Jaroslav Koza

1930

na základě výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 26.6.1926 je v Trnové zřízena místní
osvětová komise. Předsedou byl zvolen Václav Dlouhý

1931

do voleb obecního zastupitelstva v Trnové kandidují: strana soc. demokratická - dělnická a strana občanská

1935

19. května volby do Národního shromáždění. V Trnové nejvíce hlasů získala strana soc. demokratická 220 hlasů

1935

26. května probíhaly volby do okresního a zemského zastupitelstva. V Trnové volí tyto strany: soc.
demokratická, republikánská, lidová, komunistická, živnostenská a strana národního sjednocení. Nejvíce
hlasů v Trnové získala sociálně demokratická strana /220 hlasů/

1936

30. května byla založena odbočka Svazu čsl. mládeže /ČSSM/ při straně národně socialistické. Předsedou
byl zvolen Vladimír Kraus č.p.88

1938

12. června se konaly volby do obecního zastupitelstva. Kandidovaly strany: občanská, národněsocialistická a strana soc. demokr.- dělnická. Za stranu občanskou byl zvolen jeden kandidát, z ostatních
stran po sedmi kandidátech. Celkem do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 15 členů. 12. dubna 1939 je
založena celostátní organizace "Národního souručenství". Vedoucím této organizace v naší obci byl
jmenován Václav Dlouhý č.p.108. Organizace nesplnila své poslání a omezila se pouze na vybírání
příspěvků

1945

5. května je zvolen revoluční národní výbor. Předsedou se stal Hubert Dlouhý č.p. 47

1945

30. května dochází k založení organizace Komunistické strany Československa v Trnové. Do strany se
přihlásilo 40 členů. Předsedou se stal Jan Brandtl č.p. 84

1945

7. června Místní národní výbor vydal první číslo časopisu "Hlas Trnové". Další číslo nevyšlo

1945

27. června dochází k obnovení politické organizace sociálně - demokratické strany

1945

dochází ke sloučení DTJ a SK do jedné organizace DSO Sokol Trnová /Dělnická sportovní organizace/

1946

26. května - první poválečné volby do Ústavodárného nár. shromáždění. V Trnové z 516 odevzdaných
hlasů obdržela KSČ 56 % všech hlasů

1948

19. června dochází ke sloučení soc. demokratické strany a Komunistické strany

1950

18.ledna je založena odbočka Svazu československo - sovětského přátelství. Předsedkyní byla zvolena
Anna Diensbierová č.p. 15

1957

DSO Sokol Trnová mění název na TJ SOKOL

1968

21. srpna vstoupila na území ČSSR vojska pěti spojeneckých zemí, aby zmenšila ohrožení socialistického
zřízení

1972

v tomto roce pracovaly v Trnové organizace:
vesnická organizace KSČ
místní výbor Národní fronty
TJ Sokol
Čs. svaz požární ochrany
osvětová beseda a veřejná knihovna
organizace Čs. Červeného kříže
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů
Český svaz žen
Socialistický svaz mládeže

1989

po revoluci a pádu socialistického zřízení práce všech organizací a spolků upadá a dochází k jejich
postupnému rušení

2005

V Trnové pracují organizace:
TJ Sokol Trnová - předseda Fr. Šuchman
TRUS - Trnovský umělecký soubor - divadelní spolek hrající hry Járy Cimrmana. Principál souboru Petr
Randa č.p. 84
Myslivecké sdružení "Jezovčiny"- předseda Vítězslav ŠvehIa
Český svaz chovatelů poštovních holubů, základní organizace Trnová - předseda Václav Šedivý č.p. 77
obnovuje se činnost hasičského sboru

ČSČK
27. září 1924 byla v Trnové založena místní skupina Československého červeného kříže – ČSČK
Nácvik první pomoci

Na fotografii jsou zachyceni:
B. Kozová, O. Koza, F. Zelenka, R. Rauch, Voska, M. Kozová, Žemlička , Vaniš, A.Rauch, pí. Škubalová, na nosítkách Žemlička /švec/.

Všichni členové ČSČK /samaritáni/, museli absolvovat řádný výcvik první pomoci a ošetření raněných, což předváděli na
různých veřejných akcích.
Další aktivity ČSČK v Trnové:
- zajišťování lékařských přednášek zaměřených na prevenci a hygienu, srdeční choroby, choroby z povolání, ženské
nemoci, alkoholismus a toxikománie, péče o zdraví a sociální jistoty, přebytečná kila, stáří atd.
- na všech akcích OÚ a ostatních organizací byly drženy zdravotní hlídky /cvičení DTJ, cvičení SDH, kopaná, kino,
divadelní představení a podobně/
- při ZŠ byly pořádány kurzy první pomoci a okresní soutěže Mladých zdravotníků
- získávání bezplatných dárců krve
- vítání občánků do života, setkání důchodců
- ČSČK pořádal různá hudební vystoupení a koncerty o pouti, posvícení, mikulášské nadílky, bály, v meziválečném
období divadelní soubor ČSČK sehrál každý rok nejméně jedno divadelní představení,
- pořádání poznávacích zájezdů po republice / Kmochův Kolín, přírodní divadlo v Českém Krumlově, Země živitelka v
Českých Budějovicích, veletrh v Brně, plzeňská divadla, Flora Olomouc, atd.
- 26. srpna 1936 dle usnesení MS ČSČK se v Trnové pořádala první " Národní pouť ". V roce 1937 se konala druhá a
od té doby se pod záštitou ČSČK konala vždy poslední neděli v červnu /mimo válečné období/. O "poutích" vyhrávaly
odpoledne za pěkného počasí v parku ve vsi a večer při tanečních zábavách kapely Vojtěcha Brandtlíka, Rudolfa
Šedivého, Rudolfa Valeše, později Bílý havíř. Za špatného počasí se hudební produkce konaly v hostinci nebo v
tělocvičně místní TJ.
- ČSČK Trnová byl zřizovatelem dechové hudby TRNOVANKA, kterou řídil kapelník Rudolf Valeš.

V roce 1976 měla ZO ČSČK Trnová cca 50 členů a její práce byla kladně hodnocena MNV /OÚ/ a OV ČSČK.
Na dobré práci naší základní organizace se podíleli všichni členové a zejména dlouholetí členové výboru: Nová Věra,
Šteflová Věra, Janouškovcová Emílie, Týr Václav, Rauch Josef, Waltr František, Pašková Helena, Poková Božena,
Berdychová Růžena, Rauchová Zdeňka, Zelenka František, Hnojský Jan, a další.
Po pádu socialistického zřízení v roce 1989 práce většiny organizací v obci upadá a postupně ukončují činnost.
3. června 1991 na výborové schůzi MS ČSČK byla ukončena činnost i naší dobře pracující organizace.

PRŮŘEZ SPOLEČENSKOU, OSVĚTOVOU A KULTURNĚ POLITICKOU ČINNOSTÍ
V NAŠÍ OBCI OD ROKU 1887
(OSVĚTOVÁ KOMISE, OSVĚTOVÁ BESEDA, VEŘEJNÁ KNIHOVNA, KINO)
OSVĚTOVÁ A KULTURNĚ - POLITICKÁ ČINNOST
Koncem 19. století byla Trnová součástí krašovického statku, který tvořily obce Krašovice, Bučí, Trnová a velkostatek
Vísky. Tyto obce patřily do Krašovic též farností a docházkou do školy. Občané obcí žili ve shodě a porozumění.
1. listopadu 1887 byl založen v Krašovicích pěvecký spolek "LUMÍR", jehož členy jsou i občané z výše uvedených
vesnic. V čele spolku stál trnovský občan Josef Rauner.
V roce 1902 se několik mladých lidí z Trnové rozhodlo nastudovat a sehrát Nestorovu divadelní hru Lumpáci
Vagabundus. Jelikož v naší obci v té době nebyla žádná společenská organizace, byla tato hra sehrána pod záštitou
pěveckého souboru "LUMÍR".
Začátkem 20. století jsou v Trnové postupně zakládány organizace:
1904 - SDH - Sbor dobrovolných hasičů
1911 - DTJ - Dělnická tělocvičná jednota
1924 - ČSČK - Československý červený kříž
1929 - SK - Sportovní klub
V této době ještě nebylo rádio a televize a občané vítali každou veřejnou společenskou akci, kterou spolky pořádaly.
Konaly se výlety do okolí obce, nejčastěji na vrch k "Petru", k Víseckému rybníku, některé akce se konaly na zahradě u
Urbanů a Šimiců. Na uvedených místech vyhrávala dechová hudba, byly provozovány různé atrakce jako kolo štěstí,
střelnice, kuželník, házení kroužků na lahve, tombola a podobně. Každý rok pořádal SDH průvod za doprovodu dechové
hudby k "Petru", kde byla jako vzpomínka na upálení mistra Jana Husa zapálena 6. července hranice a pronesen projev
k této události.
Všechny uvedené organizace měly divadelní soubory a pořádaly každý rok minimálně jedno představení. Hrály se
nenáročné kusy, dnes s úsměvnými názvy jako: Krajánku vrať se, Volání hor, Na manželské frontě stávka, Růže ze
Sibiře, Maryna - cikánská krasavice, České děvče - srdce zlaté, Zázračný pramen lásky, Slečinka z bílého zámečku,
Slunéčko když začne hřát, Když děla zahřmí prapor zavlaje atd.
Na základě výnosu ministra školství a národní osvěty, ze dne 26.6.1926, je v Trnové zřízena 31. května místní osvětová
komise. Předsedou byl zvolen Václav Dlouhý, jednatelem Rudolf Rauch. Komise organizovala veškerý společenský,
kulturní a politický život v obci.
15. března 1939 dochází k okupaci naší republiky Němci, je zrušena samostatnost našeho národa a zastavena veškerá
kulturní a politická činnost. 12. dubna 1939 byla utvořena jednotná organizace celého českého národa zvaná Národní
souručenství, která měla nahradit všechny politické a ostatní organizace. Činnost této organizace měla pouze upevňovat
německou nadvládu.
1. září 1939 Němci napadají Polsko a začíná 2. světová válka. Život v naší obci se nezastavil a i během válečných let se
uskutečnilo, v rámci možností, několik kulturních akcí, které organizace Národního souručenství povolila. DTJ pořádala
25. května 1941 Dvořákův večer. Dvacetičlenný orchestr řídil kapelník pan Mandaus z Tatiné. 31. května 1941 byly
promítány v hostinci světelné obrazy Sahary a 29. června se na návsi konala pouť.
Po válce se kulturní život v obci rozbíhal velmi pomalu. Práci osvětové komise přebírá nově utvořená organizace
osvětová beseda.
V roce 1952 se rozhodlo několik mladých lidí z naší obce navázat na dřívější divadelní tradici, zakládají nový ochotnický
divadelní soubor a s nastudovanou Stehlíkovou hrou Mordová rokle odstartovali slavnou éru trnovského ochotnického
divadla.
Přehled dalších akcí, které uskutečnil ochotnický divadelní soubor při OB Trnová
V letech 1953 až 1955 divadelní soubor nastudoval a sehrál divadelní hru se zpěvy Ptáčníkova dceruška - hrála se

dvakrát v Trnové a na prvním zájezdu souboru v Oboře. Následovala Štolbova hra Na letním bytě a Štěchovo Třetí
zvonění - hráno též v Dolní Bělé.
V roce 1956 byly provedeny estrádní formou Živé noviny a pásmo na rozloučenou s branci Já bych s tebou také jela. S
divadelní Šafránkovou hrou Kudy kam soubor zajíždí do Dobříče, Horní Břízy, Dolní Bělé a do Kaznějova.
Rok 1957 je zahájen 1. ochotnickým plesem, je uvedena Tylova Paličova dcera, k volbám je sehrána Stodolova hra Čaj
u pana senátora. Premiéru měly 2. živé noviny. Mladí herci předvedli Klicperovu hru Potopa světa a na závěr roku
divadelní soubor sehrál slavnou Kornejčukovu hru Chirurg Platon Krečet. V tomto roce OB pořádala staročeské máje, na
kterých v roli Kecala vystupoval tehdy již 70ti letý mistr dudák Bíba z Dolní Bělé.
Počátkem roku 1958 na 2. ochotnickém plese byla jako předtančení provedena slavnostní mazurka. Na jaře měla
premiéru Stehlíkova hra Selská láska, kterou shlédli diváci v Číhané, Kaznějově a v Nebřežinech. Na podzim byla
uvedena Gazdina roba Gabrieli Preisové, která byla sehrána v Bučí a Dolní Bělé. V tomto roce byli naši občané svědky
staročeských dožinek, které členové OB provedli též v Úněticích na okrese Plzeň - jih.
Léta 1959 a 1960 byla pro náš soubor nejúspěšnější. Rok 1959 byl zahájen 3. ochotnickým plesem a na jaře je založen
při OB dětský divadelní kroužek. Jako první hru uvádí Wenigovu pohádku Petr Popelka, která byla provedena též pro
ZDŠ v Krašovicích. Horinové hra Zkoušky čerta Belínka byla druhým představením dětského souboru, který též uvedl
pásmo při oslavách ČČK.
Soubor pro dospělé sehrál Stehlíkovo divadelní představení Hej pane kapelníku a za pomoci metodika pana Ptáka
nastudoval Schilerovi Úklady a láska.Touto hrou se soubor přihlásil do soutěže vesnických souborů. Počátkem roku
1960 byla hrána v Číhané, České Bříze, kde bylo okresní kolo soutěže, pak na Hvozdě v Bučí a Oboře, kde bylo krajské
kolo soutěže a v Plasích. Tato hra prošla vítězně na okresní i krajské soutěži vesnických divadelních souborů a byla
navržena na celostátní přehlídku vesnických divadelních souborů v Jindřichově Hradci, kde byla uvedena 22. května
1960. Po osmi letech své usilovné práce stanul tento mladý soubor na stupních nejvyšších. Pak byla hra hrána ještě v
Kaznějově a Horní Bříze a tím se zařadila na první místo co do počtu repríz, kterých bylo 12. Tohoto roku byly
provedeny 2. dožínky a na podzim velké vinobraní, při kterém účinkovalo 70 lidí.
Roky 1961 a 1962 byly pro naši OB též úspěšné. Byla nastudována hra bratrů Mrštíků Maryša, která se hrála jako první
představení v přírodě. V této hře s naším souborem spolupracoval taneční soubor Úsměv z Horní Břízy, kde byla
reprizována. Tato hra měla mohutný ohlas mezi diváky i mezi herci. Dětský soubor sehrál Mlejnkovu Červenou záplatu a
Walovu pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele. Obě hry byly reprizovány v roce 1962 v Horní Bříze pro ZDŠ. Na
podzim bylo uskutečněno další pěkné vinobraní.
V roce 1963 bylo za pomoci režiséra divadla J.K.Tyla pana Ševčíka nastudována hra Březovského Nebezpečný věk,
kterou shlédli diváci v Dražni, Oboře, Kaceřově, a v Chříči. Byly provedeny druhé staročeské máje, ve kterých
úspěšně vystupoval v roli Kecala místní mistr zednický Oldřich Kraus. Na podzim se uskutečnilo tradiční vinobraní.
Dětský soubor uvedl další Stehlíkovu pohádku Perníková chaloupka, která byla v následujícím roce sehrána pro ZDŠ v
Horní Bříze.
Na jaře 1964 vzniká malý pěvecký soubor Trnováci, který uvedl za podpory dechové hudby Trnovanka Kmochův večer.
Vystoupení bylo provedeno též na Hvozdě. Znovu byla nastudována Maryša bez tanečního souboru Úsměv a uvedena
na přírodních scénách v Kyšicích, Dražni a Chříči. Na závěr roku měly premiéru Drdovo Dalskabáty, ve kterých našemu
souboru vypomáhá Zdeňek Klement z Vejprnic.
V roce 1965 se náš soubor zapojuje do oslav dvacátého výročí osvobození naší republiky sovětskou a americkou
armádou hrou Aloise Jiráska Lucerna, byla provedena též v Líních. Na úseku lidové umělecké tvořivosti je vyhlášena
okresním svazem československo - sovětského přátelství soutěž a náš soubor hrou Katajeva Na obzoru plachta bílá
soutěž vyhrává, získává medaili 2. stupně československo - sovětského přátelství a vedoucí souboru Václav Čása 14ti
denní zájezd do SSSR. Koncem roku je pořádáno v hostinci vinobraní.
Rok 1966 zahajuje dětský soubor poškoláckým kabaretem a Andersenovou pohádkou Pasáček vepřů. Obě hry jsou
hrány pro ZDŠ v Horní bříze. Soubor dospělých má premiéru Manzariho hrou Obecní hrdina, hrána též v Dražni a
Hunčicích.
Začátkem roku 1967 je sehrána hra Drobínek, který je uveden též v Oboře a Dražni. K 50tému výročí VŘSR byla znovu
nastudována hra Na obzoru plachta bílá a je hrána v rámci okresu při oslavách tohoto výročí a to ve Zbůchu, Oboře,
Nečtinech, Kamenném Újezdě, Chříči a Zruči.
Rok 1968 je zahájen Andersenovou pohádkou Sněhová královna. V létě soubor dospělých uvádí v zámeckém parku
Tylovo Paní Marjánka matka pluku, která je hrána v Dražni a na okresní divadelní přehlídce v přírodním divadle v
Kamenném Újezdě a v létě na družstevním dnu v Plasích a na zahradě v Mrtníku.
Dětský soubor v roce 1969 uvádí Vaňátkovu hru Jak květinky přezimovaly, která je opět hrána v Dolní Bělé a v Horní
Bříze pro ZDŠ. Studuje se Scheinpflugové hra Okénko, která pro odchod dvou herců na Kutnohorsko není uskutečněna.
V roce 1970 je pořádáno druhé setkání ochotníků Plzeň - sever, na kterém vystupují naši mladí členové dvěma
aktovkami. Tento rok přichází do našeho souboru mladý talentovaný herec Houžvička z Dolní Bělé a ihned bylo

přikročeno k nastudování hry Študáci a kantoři. Žel v létě podléhá těžké a zákeřné nemoci. Jeho odchodem a odchodem
dvou herců z minulého roku poklesla herecká aktivita v tomto roce. Odmlčel se i dětský soubor, který se pokoušel
dvakrát o vystoupení, která z různých důvodů nebyla uskutečněna. Malou útěchou bylo v roce 1971 uvedení aktovky
Žert o kádi na třetím setkání ochotníků v Červeném Hrádku.
Přichází rok 1972. V tomto roce soubor oslavuje dvacáté výročí založení a při této příležitosti je uskutečněna hra Olgy
Scheinpflugové Okénko, která byla uvedena na přírodním divadle v Mrtníku jako premiéra a dále hrána v Dolní Bělé,
Rabštejně, Kamenném Újezdě, Třemošné, Dobříči, na okresní přehlídce v Kralovicích pak v Nekmíři a naposledy v
Trnové.
Začátkem roku 1973 je nastudována a sehrána antická Komedie o strašidle, je hrána na okresní přehlídce v
Kozojedech, v Bučí, Oboře, Dobříči, Trnové, Nekmíři, Horní Bělé a v Žilově. Při této hře začíná s naším souborem
spolupracovat člen činohry J. K. Tyla v Plzni pan Samek a jeho pomoc v metodické práci se souborem trvá i nadále.
V roce 1974 soubor přistupuje k provedení hry Čarliova teta. Tuto hru vidí diváci v Trnové, Žilově, Nekmíři, Oboře,
Dobříči, Bučí, Kamenném Újezdě a Nečtinech.
Rok 1975 je zahájen hrou Heleny Bednářové Daň zrání v podání mladých herců, kteří ji uvedli na okresní přehlídce ve
Vejprnicích a přihlásili se s ní do krajské přehlídky vesnických a zemědělských souborů ve Žluticích. Hru shlédli diváci v
Horní Bělé, Dobříči, Nekmíři v Kamenném Újezdě a v Trnové.
V roce 1976 je nastudována klasická komedie V. K. Klicpery Hadrián z Římsů. Tato hra byla hrána celkem 13x, je to
největší dosažený počet repríz. Hře tleskali diváci při okresní přehlídce v Manětíně, kde soubor získal prvenství. V
Trnové byla hrána 2x, pak v Dobříči, Oboře, Rybnici, Hvozdě, Červeném Hrádku, Hůrkách, Velečíně, Nynicích a v Úterý.
Rok 1977 je jubilejní. Náš ochotnický divadelní soubor oslavuje 75. výročí od svého založení. Soubor k této příležitosti
nastudoval italskou komedii od Aldo de Benetiko 30. vteřin lásky. Hra je uvedena jako premiéra na okresní přehlídce v
Kralovicích, poté v Rybnici, Nečtinech, Manětíně. Pro zaneprázdnění dvou herců je nově obsazena a na výpomoc je
povolán opět Zdeněk Klement z Vejprnic. Po novém provedení zajíždí soubor do Krs, Všerub a Žilova.
5. října Ministr kultury ČSR přijal v Praze skupinu kulturně osvětových pracovníků, mezi nimiž je i náš občan - vedoucí
OB a divadelního souboru Václav Čása. Ministr uděluje všem čestný titul ZASLOUŽILÝ PRACOVNÍK KULTURY.
V letech 1978 - 1979 byla nastudována divadelní hra Lhářka, která měla 13 repríz a na přehlídce v Manětíně získala 1.
místo.
V roce 1980 Václav Čása onemocněl a 7. června 1982 umírá ve věku 67 let. Je to velká ztráta pro kulturně
společenskou a osvětovou činnost v naší obci. Divadelní soubor přestává pracovat až do roku 1989. V tomto roce
Miloslava Brandtlíková utvořila z mladých lidí nový divadelní soubor, se kterým jako herečka a režisérka nastudovala
Manzariho divadelní italskou komedii Partie ve čtyřech, která na Manětínské oponě získává prvé místo.
V roce 1990 tento soubor uvádí opět italskou komedii od stejného autora Naše drahé děti, která je hrána 8x a na
Manětínské oponě získává opět prvé místo.
OÚ v roce 1991 prodává hostinec soukromému podnikateli, který z celého objektu zřídil výrobnu zahradních krbů.
Divadelní soubor nemá kde zkoušet a hrát a tak končí slavná éra trnovského ochotnického divadelního souboru při OB,
která též zaniká.
Ohlédneme-li se zpět na slavnou éru trnovského ochotnického divadla, je nutné si připomenout alespoň několik
významných osob, které se plně věnovali této záslužné kulturní osvětové a společenské činnosti v naší obci.
Václav Čása - vedoucí OB, herec a režisér našeho divadelního souboru, Ladislav Palán, Miloslav Pulkrábek,
František Půta, Helena Křížová, Milena Zelenková, Zdeněk Parlásek, učitelka Vlasta Langová - herečka, později
řídila průběh představení z nápovědní budky a podílela se na výběru kostýmů atd. Není možné všechny
vyjmenovat.
Dále je nutné se zmínit o Jiřím Mourkovi, který navrhoval a realizoval scény a byl několikrát oceněn na okresních
přehlídkách.
Obsáhlá fotografická dokumentace z akcí OB je uložena ve veřejné knihovně.
Klasická forma ochotnického divadla v Trnové zanikla, ale amatérské divadlo v jiné formě v naší obci pokračuje.
V roce 1985 skupina mladých lidí založila amatérský soubor TRUS - Trnovská umělecká společnost, zabývající se
výhradně dílem Járy Cimrmana. Vede si dobře a úspěšně reprezentuje naši obec v rámci plzeňského kraje.
Činnost a aktivita tohoto souboru je zpracována samostatně.

OBECNÍ
VEŘEJNÁ KNIHOVNA V TRNOVÉ
OBE
V červenci roku 1919 po vytvoření samostatné Československé republiky je vydán zákon o zřizování veřejných knihoven
na celém území státu.
V naší obci se veřejná obecní knihovna otevírá 18. prosince 1923 v domku kovářského mistra Jana Wébra, který se stal
knihovníkem. Knihy věnovala strana sociálně demokratická a spolek dobrovolných hasičů, celkem 115 titulů. Knihovna
neměla dost finančních prostředků na nákup dalších knih. V roce 1930 starosta obce Josef Urban a rada OÚ se usnesli
věnovat knihovně větší částku finančních prostředků na nákup knih. Projevila se potřeba umístnit knihovnu do
samostatné a prostornější místnosti. Potřebnou místnost pro tento účel poskytl Václav Dlouhý ve svém rodinném domku
č.p. 108. Knihovníkem se stal Václav Pašek. Když majitel domku projevil potřebu využívat místnost pro svou rodinu, je
knihovna dočasně přemístěna do starého zchátralého dřevěného domku č.p .19, který stával v místech dnešní hasičské
zbrojnice. Po zbourání tohoto domku je přemístěna do prostor MNV /OÚ/, což bylo zcela nevhodné. OZ podalo návrh
poskytnout knihovně definitivní stánek v právě budovaném objektu požární zbrojnice. Tento záměr se po dohodě se
stavebními orgány podařilo realizovat. V podkroví požární zbrojnice byly vytvořeny vyhovující prostory pro uložení
majetku místní lidové knihovny.
Knihovna byla slavnostně otevřena a dána k dispozici čtenářské veřejnosti současně s otevřením požární zbrojnice dne
25. dubna 1970. V prostorách knihovny byly při této příležitosti instalovány výstavky dvacetileté práce místní osvětové
besedy, prací dětí mateřské a základní školy a výstava knih spojená s jejich prodejem.
Funkci knihovníků vykonávali po Janu Wébrovi a Václavu Paškovi, Jan Hnojský, Josef Škorpil, Václav Král, Václav
Čása, Oldřich Kraus a Josef Tupý, který je knihovníkem v současné době /2011/.
Po zániku OB knihovna spadá pod OÚ.
Naše veřejná obecní knihovna byla a je po celé období své existence velkým přínosem pro kulturní povznesení obce,
pro vzdělání a zábavu občanů.

KINO
Místní kino v naší obci bylo zřízeno a uvedeno do provozu 27. října 1948 v hostinci u Hokrů. MNV /OÚ/ vynaložil na
vybudování kina 61.000 Kčs. Do funkce vedoucího kina byl jmenován Jaroslav Václavík, promítačem filmů se stal Rudolf
Bárta. Dalšími promítači v letech 1989 - 1990 jsou Václav Erhard a jeho syn Luboš. V letech 1990 - 1991 promítají Milan
Koza a Petr Tlstý.

HISTORIE TĚLOVÝCHOVY V NAŠÍ OBCI
V Trnové stejně jako v jiných vesnicích děti a mladí lidé pod vedením učitelů a dobrovolných cvičitelů v rámci hesla " Ve
zdravém těle zdravý duch " cvičili od dávných dob. Koncem 19. a začátkem 20. století vznikají organizované spolky
např. SDH - Sbor dobrovolných hasičů, ČSČK - Československý červený kříž, a různé tělovýchovné organizace.
Na podnět mládeže, pod záštitou Sociální demokracie, je v naší obci založena 29. ledna 1911 Dělnická tělocvičná
jednota - DTJ. Měla 23 členů a starostou byl zvolen Josef Zelenka.
Několikrát v roce členové DTJ cvičí na všech veřejných akcích konaných OÚ , SDH, ČSČK, předvádějí cvičení na
nářadí, prostná, pořádají divadelní představení a podobně. Ze zisku a dotací OÚ kupují cvičební úbory a různé
tělocvičné nářadí /žíněnky, bradla, kruhy, hrazdu/.
V roce 1923 je v Krašovicích založena tělovýchovná organizace Sokol a náčelníkem byl zvolen trnovský občan Rudolf
Rauch. Proč se zmiňuji o Krašovicích? Trnová patřila do Krašovic farností, docházkou dětí do školy a byla součástí
krašovického statku. Občané obou obcí žili ve vzájemné shodě a porozumění.
V období dvacátých let minulého století složky SDH, DTJ, ČSČK a zájemci o tělovýchovu, za podpory OÚ budují v části
obce " Vrch " hřiště. Na návrh mladých nadšenců o kopanou 19. srpna 1929 je založen Sportovní klub - SK Trnová a
26. ledna 1930 se koná v hostinci "U Kozů " ustavující valná hromada SK, na které je zvolen první výbor. Předsedou byl
zvolen Jaroslav Koza, SK měl 29 členů. Práce výboru nebyla snadná. Nebyly peníze na činnost, hřiště využívaly
všechny složky v obci a pro potřebu kopané bylo nutné hřiště rozšířit. Každý člen SK musel odpracovat 20 hodin
zdarma, později se pracovní povinnost rozšířila na 40 hodin. Kdo nemohl hodiny odpracovat, zaplatil za každou hodinu 2
koruny. Při rozšiřování hřiště byl získáván kámen a zájemci o něj museli jeho hodnotu odpracovat. Další peníze klub
získával z výtěžku divadelních představení, která sám pořádal, z tanečních zábav a různých slavností. Na zakoupení
míčů se museli členové klubu složit. Pro klub byla neúnosná i doprava k utkáním autobusem. Nadšení členů SK pro
kopanou bylo velké a v krátké době po založení patřili naši fotbalisté k nejlepším klubům na Kralovickém okrese.
Po smrti Maxmiliána Schmiedla, majitele kaolinové továrny, zámku a velkostatku Vísky tento majetek převzali jeho
synovci Ferdinand a Jiří Goldeggové - Lindenburgové a Ferdinand se stává patronem /sponzorem/ sportovního klubu
SK Trnová. Pro klub opatřoval dresy, kopačky, míče, sítě a podobně. Na přespolní zápasy zajišťoval pro odvoz hráčů a
výstroje valník na gumových kolech vybavený lavicemi, na vzdálenější utkání zajistil autobus. Pro SK Trnová

navrhl klubový znak a nechal jej zhotovit. Znak odpovídal tradicím obce /těžba černého uhlí a kaolinu/. Jednalo se o
zeleně a černě dělený gotický štít uprostřed překřížený dvěma stříbrnými hornickými kladívky. Znak a trofeje z
vyhraných zápasů byly vystaveny ve vitríně v hostinci "U Kozů".
Postupem doby hřiště přestalo vyhovovat - nemělo kabiny pro hráče a rozhodčího. Později byl u hřiště postaven dřevěný
srub upravený na šatny, ale bez umýváren.
Po 2. světové válce v roce 1945 dochází ke sloučení DTJ s SK a vzniká DSO Sokol - Dělnická sportovní
organizace Sokol Trnová. Do nového výboru byli zvoleni M. Staněk, Jar. Koza, Vl. Kraus, V. Král a V. Klik.
Na počátku 50. let stát tělovýchovné hnutí plně podporoval a tehdejší funkcionáři začali přemýšlet o vybudování nového
fotbalového hřiště. Po vyvlastnění pozemků a souhlasu MNV /OÚ/ bylo přikročeno k výstavbě. Byla shrnuta ornice, celá
plocha odvodněna drenážemi a opatřena škvárovým povrchem. Později se upravovala běžecká dráha a ochozy.
Všechny práce jsou prováděny zdarma, placeny jsou pouze práce prováděné strojními mechanizmy.
Nové hřiště bylo slavnostně otevřeno v roce 1957 a téhož roku název DSO Sokol se mění na Tělovýchovná jednota
Trnová - TJ Trnová.
V budování sportovního areálu se pokračuje. Byly vybudovány kabiny pro hráče a rozhodčího, byt správce, malá
tělocvična později přestavěná na umývárnu. Na přelomu 50. a 60. let po dokončení výstavby základní a mateřské školy
je provozní budova, která sloužila stavebníkům škol přestavěna na tělocvičnu. Základní část tělocvičny se prováděla
v rámci „Akce Z“ a po kolaudaci je převedena do majetku TJ. Vše ostatní se postupně buduje tak, jak finanční prostředky
a nadšení lidí pro dobrovolnou práci dovolují. Tělocvična je postupně vybavena tělocvičným nářadím, a protože bude
sloužit i jako sál pro konání plesů a tanečních zábav, je vybavena stolovým zařízením. Dále byly zhotoveny šatny,
sociální zařízení, septik, sklad pro tělocvičné nářadí, kotelna, a výčep s WC.
Koncem roku 1963 je v prostoru před tělovýchovným areálem vybudováno přírodní kluziště a vzniká hokejový oddíl TJ
Trnová. Mírné zimy neumožňovaly tvorbu přírodního ledu a tak hokejisté jsou nuceni hrát zápasy na zimních stadionech
v Plzni a v Třemošné. Z tohoto důvodu a z neustále se zvyšujících finančních nákladů tohoto sportu hokejový oddíl
koncem 20. století zaniká. Místo kluziště je zřízeno parkoviště, které si každý rok koncem června pronajímají
provozovatelé pouťových atrakcí, které si užívají hlavně děti a mládež o „pouti“ poslední neděli v červnu.
Výstavba a modernizace sportovního areálu dále pokračuje. V 70. letech je vybudován zastřešený přírodní parket, na
kterém se pořádají letní taneční večery, dále je vybudována na hřišti tribuna, garáž pro autobus, zastřešený přístavek
pro uskladnění malotraktoru, sekačky na trávu a techniky potřebné pro údržbu areálu.
V této době zásluhou Václava Klika staršího a Josefa Paška dochází k rozvoji kopané v naší TJ. Kopanou hrají žáci,
dorostenci, „B“ mužstvo mužů a v roce 1968 „A“ mužstvo dospělých se probojovalo do 1. B třídy, kterou kopalo zhruba
15 let.
V 80. letech prosadil Josef Marek myšlenku zatravnit fotbalové hřiště a vybudovat menší tréninkové hřiště. Významným
podílem na činnosti TJ a kopané byl i mezinárodní styk našich fotbalistů s klubem TSV Hammerbrücke z bývalé NDR ,
který trval téměř 30 let a kontakt s klubem TSV Ostenfelde z NSR. Fotbalisté z NDR pomáhali i při stavbě tělocvičny.
V Důsledku ubývání chlapecké populace a snad i ne vždy dokonalou prací funkcionářů a trenérů fotbal v naší TJ
pozvolna upadá a náš fotbalový oddíl postupně klesl až do poslední IV. třídy, kterou hraje až do roku 2009, kdy se nám
podařilo z této třídy postoupit.
Převážná část stavebních prací a úprav našeho sportovního areálu byla do dnešní podoby dokončena v roce 1985.
Různé úpravy a opravy pokračují neustále. Koncem 20. a začátkem 21. století byla provedena plynofikace kotelny a
rozvod vytápění, zateplení tělocvičny, je dokončena úprava společenské místnosti s kuchyňkou, výčepem a sociálního
zařízení, byla vyměněna okna za plastová, opraven rozvod elektřiny atd.
Činností naší TJ nebyl pouze fotbal.
Po celou dobu existence organizované tělovýchovy v naší obci se mládež i dospělí věnovali základnímu rozvoji tělesné
výchovy (ZRTV). Nacvičovali prostná, procvičovali základní atletické a gymnastické prvky, hráli různé kolektivní hry a
podobně.
Ve druhé polovině 20. století žila celá sportovní veřejnost nácvikem a konáním celostátních spartakiád. První se konala
v roce 1955 a další vždy po 5 letech v Praze na Strahově. Spartakiády tak navázaly na Sokolské slety z konce 19. a
začátku 20. století. Nácviků se zúčastnili i cvičenci z naší TJ, kteří absolvovali veřejná vystoupení na oblastních,
okresních a krajských spartakiádách. Naše družstvo žen nacvičovalo vystoupení s kužely a kvalifikovalo se na pátou
Celostátní spartakiádu, kde bylo součástí hromadného vystoupení na Strahovském stadionu v roce 1975.
V 60. letech minulého století pracoval velmi dobře oddíl mladých turistů pod vedením učitele Fialy, který byl rozdělen do
tří oddílů a to: dva oddíly mladších žáků a žákyň a oddíl starších žáků a žákyň. Zúčastňovali se pravidelně okresních a
krajských přeborů a vždy na předních místech. V Adršpašských skalách se zúčastnili celostátního turistického přeboru,
kde žáci obsadili 2. místo a žákyně pro bouřku závod nedokončily. Mladí turisté často pořádali poznávací pochody po
různých místech v našem okolí, ale díky vlastnímu autobusu TJ se dopravovali i do vzdálenějších míst naší země, na
příklad pochod „Bělská 30“, „Rotavský permoník“, „Jáchymovský tolar“, „Blatenskými rybníky“, nebo pochody
v Jizerských horách.
V 80. letech vzniká při TJ odbor Sport pro všechny (SPV), jehož členská základna se pohybuje kolem 120ti členů.

Cvičenci všech věkových kategorií (předškoláci, žáci 1. až 8. třídy ZŠ, dorostenci, dorostenky a dospělí) procvičují
základní atletické a gymnastické prvky, hrají různé hry, v létě jezdí na kolech po okolí, v zimě sáňkují a bruslí na
Víseckém rybníku. Hlavní každoroční akcí je tzv. „Pohádkový les“. Větší děti a malé děti s rodiči musí absolvovat trasu
lesem zvaným „Bouchalka“, který se nachází v těsném sousedství areálu TJ. Cesta vede různými stanovišti, kde děti
odpovídají pohádkovým bytostem na různé otázky ze školní výchovy. Po absolvování trasy jsou děti odměněny
klobásou, limonádou, různými sladkostmi a dostanou písemné osvědčení o absolvování cesty „Pohádkovým lesem“.
Této akce se zúčastňují nejen děti z Trnové, ale i z okolních vesnic a místního dětského domova. Účast se pohybuje
v rozmezí 100 až 150 dětí a je podporována místními sponzory.
Další aktivitou SPV je účast na okresní soutěži „Medvědí stezka“, které se pravidelně mladí členové zúčastňují. Na
ukončení školního roku vedoucí oddílů pořádají pro cvičence posezení u táborového ohně. Oddíl TJ zajišťuje pro děti i
dospělé velmi oblíbené zájezdy do Aquaparku Kladno.
Ke cvičení členů SPV a tréninkům fotbalistů je využíváno od jara do podzimu pěkné travnaté fotbalové hřiště, které je
každý rok v prvním prázdninovém týdnu propůjčeno judistům, kteří si postaví stanový tábor a zvyšují si zde kondici a
připravují se na zkoušky na pásky v různých kategoriích. Za špatného počasí a v zimních měsících se aktivity všech
oddílů konají dle rozpisu ve vytápěné tělocvičně, ve které se scházejí i dospělí, kteří hrají volejbal, nohejbal, stolní tenis
a ženy cvičí aerobik.
V tělocvičně se pořádají plesy, dětské bály a různé akce pořádané základní a mateřskou školou. Za špatného počasí
jsou do tělocvičny přesunuty z přírodního parketu i letní taneční večery. Tělocvična je pronajímána i jiným organizacím,
na příklad myslivcům, kteří zde konali výstavu mysliveckých trofejí a holubářům na pořádání výstav poštovních holubů a
podobně.
Začátkem 21. století byl v TJ Trnová zřízen oddíl stolních tenistů, jehož hráči v současné době (2012) hrají dvě soutěže.
Skupina „A“ hraje krajskou soutěž 2. třídy a skupina „B“ regionální přebor okresu Plzeň – sever.
Naši předkové, kteří se aktivně podíleli na výstavbě našeho sportovního areálu, by ocenili, že jejich práce nebyla marná
a celý areál využívají všechny věkové kategorie celoročně.
Úmyslně jsem nejmenoval žádné funkcionáře, cvičitele a dobrovolné pracovníky, kteří se podíleli na výstavbě a chodu
naší TJ, protože do budování areálu a provozování všech aktivit byla zapojena většina občanů a příznivců tělovýchovy a
na dlouhém seznamu by musela být uvedena většina občanů naší obce.
SPORTU ZDAR A MNOHO ÚSPĚCHŮ DO DALŠÍ ČINNOSTI !!!
Sepsáno 9. září 2012
Václav Brandtlík

