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Zápisy z veřejného zasedání
Pohádkovou stezkou vstříc prázdninám
Princezny a rytíři Země Trnávecké
Jak se Labe vylilo z koryta

Cena 5 Kč

Odkalištěm
nahoru a dolů
V zájmu informovanosti občanů o záměrech společnosti Mangan
Chvaletice měli v loňském roce zájemci možnost se zúčastnit komentovaných prohlídek bývalých odkališť.

Bylo nebylo...
Povode 2020 v Trnávce
Vraťme se v čase do neděle 14. června a připomeňme si
povodeň, která zasáhla část naší obce. V tento den zasáhl Trnávku a její okolí přívalový déšť, který během krátké doby naplnil rybníky ve Zdechovicích a ty svými přepady plnily koryto Morašického potoka. Voda, která se
hnala k nám do rybníka v důsledku léta neudržovaného
koryta potoka, se rozlévala do polí v nedalekých lesních
školkách a cestou k nám brala s sebou vše, co jí přišlo
do cesty. Našla si cestu až do koryta přítoku, který slouží
jako přepad vody ze skládek uhlí elektrárny. Jelikož
i elektrárna bojovala s přívaly vody neúspěšně, došlo
k poškození hrází uhelné skládky a další voda se hrnula
k nám. Toto množství už náš rybník bohužel nemohl pojmout, a tak voda a připlavený nepořádek začal zaplavovat první soukromé pozemky našich
obyvatel. Vzhledem k tomu, že na tuto
situaci nebyl nikdo z nás připraven
a nemáme vlastní jednotku dobrovolných hasičů, provázely začátek záplav

Tato akce byla nabídnuta i v letošním
roce, jarní opatření proti koronaviru
nám však znemožnila jakékoliv výlety
nad rámec nezbytně nutného shromažďování.
Teprve 23. června se sešli všichni zastupitelé a další občané a za kvalifikovaného doprovodu jednatele firmy
p. Ing. Jana Votavy a technického ředitele p. Ing. Tomáše Hochmanna si
prohlédli celou oblast budoucí těžby
manganu. Dověděli se podrobné informace nejen o důvodech těžby, ale
i o průběhu jednotlivých fází od zahájení skrývky až po zpracování a ukáz-
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ky výsledného produktu. Pro mnohé
z nás byla celková rozloha odkališť
docela překvapením (zejména když
se měla projít vlastníma nohama),
naštěstí však byl termín prohlídky vybrán až po oschnutí terénu, takže
jsme se bořili do bahna jenom občas.
Více toho řeknou obrázky, a k tomu
hádanka:
Co to je za úžasnou konstrukci na titulní stránce tohoto Zpravodaje?
Věděl by to snad jen starý zaměstnanec MKZ: tzv. dekantační věž, která
sloužila k odvodu přebytečné vody
z odkaliště do Labe!
A ještě informace pro zájemce: První
verze studie o vlivu těžby a zpracování manganu na životní prostředí (EIA)
je k dispozici na obecním úřadě – textová část cca 900 stran + 4 šanony
příloh.
– mš

neshody a trochu chaos
v tom, co udělat, aby byla
situace co nejdřív pod kontrolou. Štěstím pro nás byl příjezd první jednotky dobrovolných hasičů Rohovládova
Bělá a poté dalších, včetně
profesionální jednotky z Elektrárny Chvaletice. Ve spolupráci s našimi občany se začalo
s pytlováním písku a stavěním hrází a díky zapůjčení čerpadel i s odčerpáváním vody z postižených pozemků.
Voda začala opadávat až kolem desáté hodiny večerní
a tak „nekonečná“ práce probíhala celou noc a v podstatě celé pondělí.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří pomáhali
ať při povodni samotné, tak i při následném čerpání sklepů, podchodu a úklidu po opadnutí vody.
Díky této nepříjemné události se podařilo domluvit s Lesy ČR vyčištění koryta Morašického potoka
(v současnosti se zpracovává projekt a v roce
2021 bude jeho realizace). Dále jsme se jako
obec dohodli s majitelem pozemku sousedícím
s přítokem od elektrárny, který ochrání před rozlitím vody na okolní nemovitosti na vybudování betonového plotu.
Ještě jednou děkuji všem za přiloženou ruku
k dílu.
Radek Valenta, starosta obce
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Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 22. 6. 2020 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: pí Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková,
Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař
1.Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 7 zastupitelů a veřejné zasedání je proto
usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 12. 6.
do 22. 6. 2020.
2. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu pí
Míšková a p. Žičař.
Výsledek hlasování: 7 pro
Ověřitelka zápisu z VZ dne 18. 5. 2020 pí Smolíková
oznámila, že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání.
3. P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro
4. Pí Pavlína Hamáčková Muchová požádala o prodej
obecních pozemků č. kat. 121 a 125/10 – orná půda,
kde hodlá pěstovat zemědělské plodiny. Tyto pozemky
jsou v současné době propachtovány firmě Agrozipal
Pardubice a obec za jejich výměru získává 233 Kč ročně. Tyto pozemky obec nepotřebuje, hospodařit
na nich nehodlá a vzhledem k jejich umístění v záplavovém území je nemůže ani jinak využít.
Ke zveřejněnému záměru prodeje se nikdo nevyjádřil.
Usnesení č. 12
Výsledek hlasování: 7 pro
5. Část budovy čp. 1 byla pronajímána jako služební byt
příslušející k hospodě. Celá budova byla kolaudována
jako provozovna občanské vybavenosti, část sloužící
k ubytování provozovatele hospody není využívána
a vzhledem k tomu, že hospodu provozuje Obec
Trnávka svým jménem, není ani předpoklad takového
využití v dohledné době. Obecní úřad proto přijal žádost p. Pavla Šárovce o pronájem části budovy o cel-

kové výměře 55 m za účelem zřízení prodejny rybářských potřeb a považuje toto využití za účelné.
Ke zveřejněnému záměru pronájmu se nikdo nevyjádřil.
Usnesení č. 13
Výsledek hlasování: 7 pro
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6. N
 a akci s názvem Výstavba chodníku vpravo od mostku po cyklostezku byla zveřejněna výzva k podání nabídek dne 6. 5. s termínem ukončení 20. 5. 2020 s jediným kritériem nejnižší nabídkové ceny. Do výběrového
řízení se přihlásily 3 firmy. Obálky dne 28. 5. v 15.15
hod otevřela komise jmenovaná starostou obce ve složení JUDr. Marie Škopková, Libor Matoušek a Petr Krpata a konstatovala, že:
Miros Pardubice a.s. nabízí realizační cenu
1 493 507,65 Kč bez DPH;
Petr Urválek Labětín 1 803 994,01 Kč bez DPH;
TES spol.s r.o. Čáslav 1 496 995,95 Kč bez DPH.
Komise proto doporučila uzavření smlouvy o dílo na tuto
akci s firmou Miros Pardubice a.s. za obvyklých podmínek.
Usnesení č. 14
Výsledek hlasování: 7 pro
7. Zpráva o činnosti OÚ
• Od začátku července (zahájení rekonstrukce panelové
silnice) bude neprůjezdná část ulice Dlouhá a Polní.
Z toho důvodu až do podzimních měsíců nebude možno využívat sběrný dvůr. Kontejner na velkoobjemový
odpad a elektro bude 11. 7. od 9 do 11 hod přistaven
u bývalé hasičské zbrojnice. Další kontejner bude přistaven v září.
• Podél silnice Řečany n. L. – Trnávka je rekonstruováno
veřejné osvětlení, po dokončení bude osvětlena i cyklostezka.
•Obec řeší, jak předejít škodám při případných dalších záplavách – zadáno posouzení projektantu vodních staveb
p. ing. Kurkovi, který by měl ve 27. týdnu zjistit situaci
na místě. V každém případě budou dokoupeny zásoby
např. pytlů, nářadí apod. k bezprostředním zásahům.

• S firmou Lesy ČR byl dohodnut způsob čistění potoka
ve spolupráci s Rybářským spolkem Trnávka.
• Kvůli zvýšené hladině spodní vody dochází k průsakům
do kanalizace, takže na čističku elektrárny přitéká výrazně vyšší množství odpadních vod – zvýšené náklady
obce, nežádoucí rozředění odpadní vody v čističce. Obec
objednala kamerový monitoring kanalizace, aby se zjistila místa a důvody největších průsaků.
• Upozornění, že v řadě rodinných domů je voda z okapů
svedena na obecní pozemky – pokud není dešťová kanalizace, majitelé nemovitostí by si měli zařídit svod vody
na své pozemky, např. do studní.
• Kvůli dotazům některých občanů přečetl p. starosta dopis Krajského úřadu, podle něhož prostředky uvolněné
Pardubickým krajem na odstranění následků povodní se
V Trnávce dne 22. 6. 2020

V. Likešová
zapisovatelka

týkají pouze škod na majetku obcí, např. komunikacích,
obecních budovách apod. a nelze je použít na soukromý
majetek občanů.
•L
 etní akce: Vítání léta 4. 7. od 15.30 hod
8. Diskuse
– pí. Adámková
Dotaz na konkrétní podmínky svodu vody z její nemovitosti do obecní dešťové kanalizace.
Doporučeno řešení.
9. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 19.30 hod.

K. Míšková, R. Žičař
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 24. 8. 2020 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: pí Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková,
Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař
		
1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 7 zastupitelů a veřejné zasedání je proto
usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 12. 8.
do 24.8. 2020.
P. starosta navrhl, aby proti zveřejněnému programu
byl na veřejném zasedání doplněn a projednán bod 7
– vybudování nového plotu mezi pozemky č. kat. 204
a 205/1 a bod 8 - výkupní ceny za m2 pozemků pro
stavební účely.
Výsledek hlasování: 7 pro
2. P
 . starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu
pí Smolíková a Škopková.

Výsledek hlasování: 7 pro
Ověřitelka zápisu z VZ dne 22. 6. 2020 pí Míšková oznámila, že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání.
3. P
 . starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro

Změna provozní doby pošty
v Řečanech nad Labem od 1. 10. 2020
Pondělí 13–18 h
Úterý
8–12 h 13–14 h
Středa
13–18 h
Čtvrtek 08–12 h 13–14 h
Pátek
08–12 h 13–14 h
Sobota, neděle 	zavřeno
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4. Dodatek č. 3/2020 smlouvy se SOP
SOP Přelouč předložil návrh dodatku č. 3 ke smlouvě
o odvozu odpadu s účinností od 1. 7. 2020. Prakticky
u všech položek došlo ke zvýšení cen.
Usnesení č. 15
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje dodatek
smlouvy č. 3/2020 ke smlouvě č. 90/02 o nakládání s odpady v obci Trnávka, ze dne 28. 3. 2020 s firmou SOP a.s.
Přelouč.
Výsledek hlasování: 7 pro
5. V
 eřejnoprávní smlouva na kotlíkovou dotaci
P. Pavel Hrubeš, bytem v Trnávce 15 předložil veškeré
doklady o přiznání tzv. kotlíkové dotace ze strany Krajského úřadu v Pardubicích a požádal o poskytnutí dotace obce Trnávka dle usnesení obecního zastupitelstva č. 12/2018 z 25. 6. 2018 ve výši 22 500 Kč.
Usnesení č. 16
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s p. Pavlem Hrubešem na dům
Obránců míru 15, Trnávka (poskytnutí 22 500 Kč – kotlíková dotace).
Výsledek hlasování: 7 pro
6. Záměr směny pozemků
Dne 5. 8. 2020 byl opětovně zveřejněn záměr směny
pozemků č. kat. 20/5 a 953/32 mezi Obcí Trnávka
a Josefem a Libuší Smolíkovými. Účelem je narovnat
právní a skutečný stav užívání pozemků při rekonstrukci panelové silnice.
Usnesení č. 17
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje opakovaný
záměr výměny parcel č. kat. 20/5 o výměře 24 m2 ve vlastnictví manželů Smolíkových a parcely č. kat. 953/32 o výměře 19m2 ve vlastnictví obce Trnávka za cenu 70 Kč/m2

Blahopřejeme
V minulých týdnech oslavili svá jubilea

Ivan Merta, Jiřina Slavíčková,
Věra Jandová, Růžena Hrabaňová,
Emil Janda, Vilma Tomanová.
Ze srdce přejeme spoustu dalších let prožitých
ve zdraví a hlavně s humorem.

z důvodu uvedení skutečného (využívaného) stavu do souladu s právním stavem po zaměření.
Zároveň pověřuje starostu obce uzavřením směnné smlouvy za obvyklých podmínek.
Výsledek hlasování: 7 pro
7. Záměr nového plotu mezi č. kat. 204 a 205/1
Opatření proti bleskové povodni bylo jako nejvhodnější
doporučeno projekční kanceláří ing. V. Kurky. Cena
stavby by neměla přesáhnout 300 tis. Kč. bez DPH, výběr zhotovitele provede starosta obce podle schválených Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Usnesení č. 18
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje vybudování
plotu mezi pozemky č. kat. 204 ve vlastnictví obce Trnávka
a č. kat. 205/1 ve vlastnictví manželů Pitrových za účelem
zabránění vzniku škod v případě přívalových dešťů. Předpokládaná maximální cena by měla být do 300 000 Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování: 7 pro
8. Výkup pozemků zejména pro stavební účely
Po schválení nového územního plánu bude obec opětovně řešit určení stavebních pozemků zejména pro výstavbu rodinných domů. Předpokládaná lokalita je
v současnosti v soukromém vlastnictví. Obecní úřad
proto hodlá oslovit vlastníky těchto pozemků a nabídnout jim odkoupení za cenu 180 Kč/m2. Pokud dojde
k dohodě, bude záměr koupě a další podmínky konkrétního případu zveřejněny obvyklým způsobem
na úřední desce a návrh kupní smlouvy předložen
ke schválení obecnímu zastupitelstvu.
Usnesení č. 19
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje zahájení
jednání o výkupu pozemků určených v návrhu územního
plánu k zastavění za nabídkovou cenu max. 180 Kč/m2.
Výsledek hlasování: 7 pro
9. Zpráva o činnosti OÚ
• V souladu s usnesením obecního zastupitelstva č.
12/2019, které stanoví možnost pronájmu prostor v budově bývalého Eichenaueru a cenové relace nájemného, byl sjednán pronájem s SEV.EN EC Chvaletice. Tento pronájem nyní končí a bude opět dohodnut na část
roku 2021. V obou případech jde o skladování materiálu potřebného k rekonstrukci elektrárny.
Usnesení č. 20
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka potvrzuje platnost
usnesení zastupitelstva obce č. 12/2019 o podmínkách
a cenách pronájmu prostor v budově čp. 122 a odstavné
plochy a bere na vědomí zprávu starosty obce o nájemních

smlouvách, které byly dosud podle tohoto usnesení uzavřeny.
Výsledek hlasování: 7 pro
• Hospodaření místní hospody za měsíce leden až červenec 2020 bylo ztrátové. Vzhledem k opatřením spojeným s koronavirem je ztráta 21 000 Kč za toto období
považována za přijatelnou. K 31. 12. 2020 bude vyhodnocen celkový výsledek za rok s předpokladem lepších
čísel.
• K 31. 12. 2020 končí nájemní smlouvy na hrobová místa. V současnosti se zjišťují náklady vynaložené na provoz a údržbu hřbitova za uplynulých 10 let a podle výsledků budou vypočteny nové ceny za m2 hřbitovního
místa.
• Po zahájení rekonstrukce panelové silnice nebude možný průjezd ani parkování aut. Majitelé vozidel, kteří dosud parkují na trase výstavby, mohou využít parkoviště
před obchodem.

• Novostavba sběrného dvora byla kolaudována, vzhledem k předchozí informaci zatím nemůže být otevřena
pro občany.
• V domě č. 1 bylo povoleno využití místností dříve sloužících jako byt ke zřízení prodejny. Nyní je tento prostor
pronajat a je provozován jako prodejna rybářských potřeb.
•N
 ejbližší akce: 29. 8. – Loučení s prázdninami
5. 9. – Rybářské závody.
10. Diskuse
– Pí Hana Valentová
Jsou zajištěny toalety na akci Loučení s prázdninami?
Ano, kabiny TOI budou včas dovezeny.
11. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 19.30 hod.

Z důvodu ochrany osobních údajů mohou být některé údaje ve zveřejněném zápise začerněny.
Plné znění zápisu je k dispozici k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.
V Trnávce dne 28. 8. 2020

V. Likešová
zapisovatelka

L. Smolíková, Škopková
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Plníme sliby
Na fotografiích vidíte dvě rozjíždějící se stavby v naší obci.
Jednou je slíbený chodník mezi cyklostezkou a chodníkem, který je
v obci podél komunikace v ulici
Obránců míru již delší dobu. Tímto
spojením bude možné bezpečně
dojít přes celou naši obec až do Řečan nad Labem.
Druhou je nové oplocení mezi obecním pozemkem
a zahradami v ulici Spojovací. Tato stavba se buduje
z důvodu zabránění rozlití vody při povodni, tak jako se
tomu bohužel stalo 14. června letošního roku.
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Pohádkovou stezkou
vstříc prázdninám

Na další zastávce čekal námořník
a děti se procvičily, jak umějí skládat
parník z papíru, který si pak pustily
po vodě. Menším pomohli rodiče,
parníčky různých barev se proháněly
po vodě jedna radost.

Prázdniny jsme zahájili letos 4. července pohádkovou stezkou. Start byl
na víceúčelovém hřišti, kde nás uvítal
barevný šáša a děti tu popustily uzdy
své fantazii a křídou malovaly svá
krásná umělecká díla na běžecký
ovál. Takhle pěkně vyzdobený jsme
ho snad ještě nikdy neměli.

Jak asi střílel Robin Hood své šípy z luku? Tak to si také ti větší mohli zkusit
v kaštanové aleji V Ráji. Menší účastníci pohádkové stezky házeli míčky na terč.
Jinak lukostřelba byla hodně zajímavá i pro tatínky, kteří si to pochopitelně
také museli vyzkoušet.

Poté se všichni odebrali k nedalekým
břízkám, kde čekal medvěd Ledňák
a děti skákaly po ledových krách. Ty
sice byly z papíru, ale kdo by řešil detaily. Pravda, kdyby byly z ledu, bylo
by to pěkné osvěžení.
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Princezny a rytíři Země Trnávecké
Letošní LOUČENÍ S LÉTEM začalo trochu deštivě. Ale neodradilo nás to. Společně s dětmi a jejich rodiči jsme si užili pěkné dopoledne.
U obecního úřadu si děti vyrobily koníka, na kterém jako princezny a rytíři jely
hledat pohádkový poklad. Cestou potkávaly pohádkové postavy a plnily jejich
úkoly. Jako poslední na ně čekal velký drak, který střežil truhlu s pokladem –
pro děvčata nádherný princeznovský klobouček, pro chlapce rytířský meč
a pro všechny řád PRINCEZNY A RYTÍŘE ZEMĚ TRNÁVECKÉ.

Na hřišti V Ráji děti zkoušely kroket nebo třeba kličkovanou s líným tenisem. Na každém stanovišti čekala sladká odměna a konec stezky byl u místního pohostinství, kde každý účastník, který splnil všechny
úkoly a nasbíral za jejich plnění razítka, dostal překvapení v podobě stříkací pistole, což byla v tom horku naprosto výborná, dá se říci nepostradatelná věc.
Léto bylo zahájeno, jen škoda, že ty prázdniny vždycky tak rychle utečou.
– vš
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Odpoledne jsme se ve větším počtu setkali ještě jednou,
tentokrát na hřišti V Ráji. Pro děti byla připravena spousta
soutěží a her, za jejichž splnění si vybíraly hodnotné ceny.
„Poločas“ dětem zpestřila minidiskotéka a hned po ní pohádka Rákosníček a jeho rybník. Moc děkujeme chvaletickému divadlu JEN TAK a Katce M. za skvělou podívanou na veselý příběh. Není třeba psát, že se to, nejen
dětem, opravdu líbilo!

Po závěrečném souboji s vodními bombami se všichni převlékli do suchého, kdo chtěl, opekl si buřta a začaly přípravy na večerní country zábavu s kapelou Není pozdě.
Odpoledne dětem počasí přálo, večer se tančilo i pod
deštníky, ale ta trocha deště nikomu náladu nepokazila.
Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na zajištění celého programu a děkujeme všem dětem a dospělým, že jste
přišli!
O jídlo a pití se tentokrát postaral pan Josef Raba z Choltic. Věříme, že vám od něj chutnalo, protože bychom rádi
jeho služeb využívali i při dalších akcích.
Přejeme vám příjemně barevný podzim a těšíme se na další setkání!
– hk
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2006

Jak se Labe vylilo z koryta

Dnes bude pohled do historie trochu jiný, protože se nejedná o dobu zas až tak dávno minulou. Jelikož se v tomto
Zpravodaji zmiňujeme o tom, jak se vylila voda z přítoku našeho rybníka a natropila pěknou neplechu, zalovila jsem ve
svém archivu a našla fotografie z měsíce dubna roku 2006,
kdy se vylilo Labe, a pár jich sem přidávám. Místo pole za
Trnávkou směrem k panelovce je obrovské mělké jezero,
kde se voda naštěstí zastavila u cesty. Podvečerní fotografie
vypadají skoro až romanticky, ale taková legrace to nebyla,
spodní voda stoupla vysoko a měli jsme vody nejen plné
sklepy.
– vš
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Ryby si tentokrát
dávaly načas...
Před svítáním se v klidné hladině trnavského rybníka zrcadlil osvětlený
místní kostel. Nedaleká chvaletická
elektrárna osvětlovala čerstvě posekaný břeh rybníka, na kterém se začaly scházet skupinky rybářů. Někteří
už postávali u stánku s občerstvením
a dožadovali se ranní kávy a teplého
čaje.
Sedmou hodinou začalo soutěžní klání a všichni soutěžící byli připraveni
na svých místech. Mohlo začít zdolávání velkých ryb, které však byly nějak
proti. Během dvou hodin prvního poločasu se na břehu změřily jen tři rybičky s délkou okolo 20 cm. Jedním
ze šťastlivců byl asi pětiletý klučina
Jan Karník, který měl z ryby neskonalou radost, oči mu jenom svítily. Při
závěrečném vyhodnocení si jeho výkon zasloužil pohár a rybářský prut.

Po přestávce na občerstvení a změně
míst opět padaly nástrahy a návnady
na hladinu rybníka. Ryby také dostaly
hlad, i když jich nebylo mnoho.
Na břeh vykoukl i největší úlovek rybářských závodů, a to kapr dlouhý
80 cm. Rybář s tímto kaprem obsadil
v celkovém bilancování druhé místo.
Letos se tradiční rybářské závody přesunuly z května na 5. září. Hlavním
sponzorem zůstala obec Trnávka
a Sev.en EC. O hlavní cenu plynový
gril soutěžilo rekordních 65 rybářů.
Více by se jich ani na břehy rybníka
nevešlo.
První místo obsadil, jako každoročně,
pan Cuhorka. Tentokrát však Aleš,
bratr vítěze loňských a předloňských
závodů. Na vítězství mu stačili tři karasi. Druhé místo obsadil pan Josef
Juhoš, který ulovil již zmiňovaný nej-

větší úlovek, kapra dlouhého 80 cm.
Pan Jiří Cuhorka obsadil třetí místo
s kaprem dlouhým 53 cm. Na výsledkovou listinu se letos dostalo jen 11
soutěžících. Ostatní lovci zůstali bez
úlovku a ceny.
Závody provázelo krásné počasí, velká účast a setkání milovníků rybářského sportu.
Za trnávské rybáře Jirka Vojáček
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Zprávičky
z mateřské
školičky
1. září jsme se již tradičně rozloučili s našimi
předškoláky. Počasí moc nepřálo, ale slavnostní náladu nám to nepokazilo. Děti s rodiči se proto shromáždili ve třídě Sluníček, kam
jim přišla popřát mnoho úspěchů paní starostka Ing. Michaela Matoušková a pan starosta Obce Trnávka Radek Valenta. 15 dětí
dostalo na památku krásné knihy a šerpy
a jako každý rok je do školy odvezly kočáry
tažené kladrubskými koňmi.

Pro nově příchozí děti nastalo adaptační období, ve kterém si budou zvykat na nové prostředí. Úspěšné zvládnutí adaptace je úkol
nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a celý
kolektiv mateřské školy jim v tom samozřejmě rád pomůže.
Obě třídy jsou naplněny na maximální počet
dětí, pro které je v tomto novém školním roce
připraveno mnoho krásných a zajímavých
akcí. Hned v září začínají předškolní děti navštěvovat tělocvičnu v základní škole se známou a oblíbenou sportovní školičkou. Na jaře
plánujeme kurz plavání v Kutné Hoře a také
návštěvy divadélek – Víla Srdíčková, Koloběžka a Šeherezáda.
Hodně využíváme prostředí naší krásné zahrady, kde byl na jaře instalován nový herní
prvek – kolotoč. Děkujeme za tento dar Obci
Trnávka.
Všem holčičkám a klukům přejeme pohodový
školní rok a dobrou náladu.
– Radka Kovaříková, učitelka MŠ

Letos do první třídy nastoupila z Trnávky
Viktorie Míčová – přejeme samé krásné
známky a hodně kamarádů.
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