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Sváteční koncertování

Abychom si odpočinuli od shonu, v čase předvánočním nás v našem kostele potěšily dva koncerty.
16. prosince 2018 jsme mohli
navštívit koncert Pěveckého
sboru evangelické církve. Pod
taktovkou paní Jitky Štěpánkové zazněly lidové i duchovní
písně a některé jsme si mohli
zanotovat společně, jako například Narodil se Kristus Pán,
Já bych rád k Betlému, Veselé vánoční hody, ale třeba i Purpuru od Jiřího Šlitra. Opět krásně zazpívala
také Zuzka Richterová, žákyně Základní školy Ře-

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,

konaného dne 26. 11. 2018 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková,
Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař
Program:
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel
4. Schválení pověření starosty schvalovat rozpočtová
opatření
5.	Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
6. Schválení prodeje pp. č. 829/20 v k.ú. Trnávka
7.	Schválení VPS kotlíkových dotací s majiteli
čp. 119 a 68
8.	Jednání o změně VPS s Rybářským spolkem
Trnávka
9. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
10. Diskuse
11. Závěr

20. 12. 2018 uspořádal Obecní úřad v Trnávce ve spolupráci
s Josefem Vágnerem a Základní školou Chvaletice vánoční
koncert v místním kostele Českobratrské církve evangelické.
V 18 hodin se zaplněný kostel rozezněl tóny první písně Josefa Vágnera. Potom všechny přítomné přivítal pan starosta Valenta a pan farář Miloš Hübner. Oba popřáli krásné Vánoce
a hodně zdraví v novém roce. Po úvodních slovech si převzal
mikrofon dětský flétnový sbor ze ZŠ Chvaletice a pod vedením
pana učitele Jaroslava Hartla zahrál písničky známé i neznámé. Aby se děti mohly připravit na své další vystoupení, předaly „štafetu” Josefu Vágnerovi, který potěšil diváky písněmi nejen vánočními, ale i muzikálovými. Jako další se všem představil dětský pěvecký sbor, který si připravil pro
zúčastněné pásmo koled a přibral do svých řad Josefa Vágnera, který se výzvy zhostil na výbornou. Na oplátku zpěvák
vyzval děti, aby si s ním zazpívaly jeho vánoční písničky. Ony výzvu přijaly a všem předvedly krásný pěvecký zážitek.
Na závěr obdržely všechny děti malé dárečky, které si pro ně jako poděkování přichystal Obecní úřad Trnávka a Josef
Vágner.
Celý koncert byl hezky ozvučen a nádherně barevně nasvícen tak, aby byla podtržena ta pravá slavnostně vánoční atmosféra. Všem účinkujícím paří velké díky. 
–km
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1. V
 eřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé a veřejné zasedání je proto usnášeníschopné. Oznámení o konání
veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední
desce od 19. 11. do 26. 11. 2018.
2. P
 . starosta navrhl, aby byli zvoleni: ověřitelé zápisu
pí. Míšková a p. Valenta Robert.
Výsledek hlasování: 7 pro
Ověřitel zápisu z VZ dne 29. 10. 2018 p. Žičař oznámil,
že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání.
3. P
 . starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí. Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro
4. P
 o volbě nového zastupitelstva bylo nutno opětovně
projednat pověření starosty schvalovat rozpočtová
opatření – aktuální změny proti přijatému rozpočtu.

Usnesení č. 23
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka pověřuje podle § 99
odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích
starostu obce schvalováním rozpočtových opatření.
O rozpočtových opatřeních je povinen informovat na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva.
5. ČEZ Distribuce a.s. předložil návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene ke dvěma odběrným místům
na parcele č. kat. 18 za cenu 1000 Kč. Na zřízení věcného břemene má distribuční firma právní nárok.
Usnesení č. 24
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene IV-12-2016186/VB/01 Trnávka, p.č. 18,1058-1 obec knn se společností ČEZ Distribuce.
6. P
 an Václav Oliva, bytem Labětín, Obránců Míru 82 požádal o prodej pozemku č. 829/20 v k. ú. Trnávka o výměře 88 m2. Obec tento pozemek nepotřebuje a ani
do budoucna jej nehodlá využívat. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce od 27. 8. do 26. 11. 2018,

Blahopřejeme
V minulých týdnech oslavili svá životní jubilea

Jaroslav Slavíček,
Věra Březinová, Jindřich Škopek
a Libuše Smolíková.
Všem oslavencům přejeme dobrou mysl
a především hodně zdraví.
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Trnávka (65 295 Kč) a s panem J. Smolíkem, V Ráji 119,
Trnávka (67 500 Kč) – kotlíkové dotace.
8. Rybářský spolek Trnávka – návrh změny VPS
č. 3/R/2018
Podle této VPS schválené usnesením č.3/2018 na VZ
dne 19. 3. 2018 byla Rybářskému spolku Trnávka přiznána dotace na nákup ryb ve výši 15 000 Kč. Dotace měla být vyčerpána do 1.12. 2018.
Povětrnostní podmínky v roce 2018 a následný pokles
stavu vody v rybníku neumožnily nákup dalších ryb.
Spolek však potřebuje doplnit technické vybavení, které si až dosud musel v případě potřeby vypůjčovat.
Požádal proto jednak o zvýšení dotace, jednak o změnu využití.
Usnesení č. 27
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje změnu veřejnoprávní smlouvy č.3/R/2018 uzavřenou s Rybářským
spolkem Trnávka.
a) V bodě I. se částka navyšuje o 20 000 Kč na částku
35 000 Kč;
b) V bodě II. se mění využití poskytnutých finančních prostředků z nákupu ryb na nákup rybářských potřeb.

cena byla stanovena na 35 Kč/m jako cena v místě
obvyklá. Jiný zájemce o koupi pozemku se nepřihlásil.
Usnesení č. 25
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje prodej
p.p.č. 829/20 v k.ú. Trnávka o výměře 88 m2 panu Václavu Olivovi, bytem Obránců míru 82, Labětín za cenu
35 Kč/m2 a pověřuje starostu, aby v souladu se zveřejněným záměrem uzavřel kupní smlouvu.
2

7. Byly předloženy žádosti o poskytnutí obecních kotlíkových dotací v souladu s usnesením zastupitelstva
č. 13/2018 ze dne 25. 6. 2018. Žadatelé pí. Vilma
Tomanová, Kostelní 68 a p. Josef Smolík, V Ráji 119
splnili veškeré stanovené podmínky. Členka zastupitelstva pí. Libuše Smolíková prohlašuje, že při rozhodování o tomto bodě by se dostala do střetu zájmů, a proto
se zdrží hlasování.
Usnesení č. 26
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s paní V. Tomanovou, Kostelní 68,
V Trnávce dne 26. 11. 2018

4

V. Likešová
zapisovatelka

9. Z
 práva o činnost OÚ
Zprávu o činnosti OÚ od minulého VZ přednesl
p. starosta
• Bezprostředně před uzavřením smluv je jednání o prodeji a pronájmu s firmou Eichenauer. Smlouvy by měly
být uzavřeny nejpozději v 1. týdnu prosince.
• Členové SaKS se 25. 11. 2018 zúčastnili brigády
na úklid společenského areálu.
• Mikulášská nadílka se bude konat tradičně 5. 12. 2018.
• 2. 12. 2018 od 15 hod budou děti zdobit vánoční stromeček před OÚ.
• Poslední veřejné zasedání v roce 2018 se bude konat
27. 12. od 17 hod. Hlavním bodem programu bude
projednání rozpočtu na rok 2019.
10. Diskuse
Žádný z přítomných se do diskuse nepřihlásil.
11. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 19.30 hod.
K. Míšková, Robert Valenta
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 27. 12. 2018 od 17 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni:
p. Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková, Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař

3. P
 . starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka
pí. Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro

Program:
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel
4.	Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 90/02 s firmou
SOP Přelouč
5.	Nájemní smlouva na část nemovitosti čp. 11
(bývalá hasičská zbrojnice)
6.	Nájemní smlouva na přístavek k nemovitosti čp. 11
(tzv. šupna)
7.	Žádost Farního sboru ČCE o prominutí dluhu
vůči obci
8. Plán inventur na rok 2018
9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021
10. Rozpočet na rok 2019
11. Odměny neuvolněných zastupitelů k 1. 1. 2019
12. DPP zastupitelů obce
13.	Dodatek k VPS o výkonu přenesené působnosti
na úseku přestupků
14. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
15. Diskuse
16. Závěr
		
1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé a veřejné zasedání je proto usnášeníschopné. Oznámení o konání
veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední
desce od 17. 12. do 27. 12. 2018.

4. D
 odatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 90/02 s firmou
SOP Přelouč
Dodatek navrhuje zvýšení ceny za odvoz odpadu
v roce 2019. Takový dodatek je uzavírán každoročně,
na rok 2019 došlo k mírnému navýšení ceny způsobené zvýšením požadovaného počtu svozů a umístěním dalších kontejnerů na tříděný odpad. Na platby
občanů nebude mít toto navýšení vliv.
Usnesení č. 28
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje dodatek č. 1/2019
ke smlouvě č. 90/02 s firmou SOP Přelouč.

2. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni: ověřitelé zápisu
pí. Smolíková, p. Žičař.
Výsledek hlasování: 7 pro
Ověřitel zápisu z VZ dne 26. 11. 2018 p. Valenta Robert
oznámil, že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání.

5. N
 ájemní smlouva na část nemovitosti čp. 11
(bývalá hasičská zbrojnice)
Protože bylo možno umístit větší část obecní techniky
do lepších a lépe chráněných prostor bývalé kotelny
Eichenauer, uvolnily se prostory v bývalé hasičské
zbrojnici. Záměr pronájmu byl vyvěšen na ÚD od
4. 12. 2018 do 27. 12. 2018 do 16 hod.
Podmínky: Skladování materiálu, cena nejméně
20 Kč/m2/měs. (48 m2), provádění běžné údržby objektu. Ve stanovené lhůtě projevil zájem p. Petr Urválek – zednictví Labětín.
Usnesení č. 29
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr pronájmu části objektu čp. 11 na st. p. č. 31 v Trnávce a pověřuje starostu p. Radka Valentu, aby uzavřel nájemní
smlouvu s p. Petrem Urválkem, Labětín 58, za podmínek
ve zveřejněném záměru.
6. Nájemní smlouva na přístavek k nemovitosti čp. 11
Důvody záměru pronajmout tuto část nemovitosti jsou
stejné, jako v bodě 5 zápisu, záměr byl zveřejněn
na ÚD do 4. 12. do 27. 12. 2018 jako adresný.
Pronájem by měl být sjednán s Rybářským spolkem
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v Trnávce za účelem uskladnění techniky potřebné
k rybolovu a údržbě rybníka a okolních parcel na dobu
platnosti pachtovní smlouvy na rybník na parcele
č. 193/1 v Trnávce, tj. do 17. 4. 2026. Symbolická
cena 1 Kč ročně je odůvodněna potřebou podporovat
aktivity občanů a společenský život v obci, na kterém
se Rybářský spolek podílí.
Usnesení č. 30
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr pronájmu samostatného přístavku bývalé hasičské zbrojnice
o výměře 18 m2 Rybářskému spolku Trnávka a pověřuje
starostu p. Radka Valentu, aby uzavřel nájemní smlouvu
dle zveřejněného záměru.
7. Prominutí dluhu Farnímu sboru ČCE v Trnávce
K 1. 1. 2016 činil dluh Farního sboru vůči obci Trnávka 1 461 739,21 Kč a měl být zaplacen ve splátkách
146 173,92 Kč ročně. Jednalo se o částku, o kterou
náklady na rekonstrukci kostela převýšily poskytnutou
dotaci. Za léta 2016–2018 mělo být zaplaceno
438 519,63 Kč, bylo zaplaceno 346 653,90 Kč.
K 31. 12. 2018 zbývá na splátku tohoto roku zaplatit
91 865,73 Kč. Farní sbor požádal o prominutí dluhu
z důvodu své platební neschopnosti. Obecní úřad doporučuje zastupitelům prominout část dluhu ve výši
zbytku splátky splatné k 31. 12. 2018, a to především
z důvodu dobré spolupráce s vedením Sboru při pořádání společných kulturních akcí.
Usnesení č. 31
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje prominutí
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části dluhu ve výši 91 865,73 Kč Farnímu sboru ČCE
v Trnávce
8. Plán inventur na rok 2018
V lednu 2019 proběhnou inventury veškerého hmotného i nehmotného majetku obce. Je navržena inventurní komise ve složení: předseda – pí. Smolíková, členové – pí. Petržílková a p. Valenta.
Usnesení č. 32
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje plán inventur na rok 2018 a inventurní komisi ve složení: předseda
– pí. Smolíková, členové – pí. Petržílková a p. Valenta.
9. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020–2021
Protože nelze přesně stanovit vývoj příjmů a výdajů
obce do roku 2021, byl tento výhled zpracován na základě současného stavu a není tedy přesný.
Usnesení č. 33
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje rozpočtový výhled
obce Trnávka na rok 2020–2021.
10. Rozpočet Obce Trnávka na rok 2019
Rozpočet v položkovém členění byl zveřejněn na ÚD
a stránkách obce od 10. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
Z nejdůležitějších předpokládaných investičních výdajů uvedl p. starosta rekonstrukci panelové silnice –
cca 7 mil. Kč, chodník k nové cyklostezce a nový sběrný dvůr. Předpokládané náklady by mohly být sníženy,
pokud by se podařilo aspoň na některou z akcí získat
dotaci.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje rozpočet obce
na rok 2019.

města, výsledek zatím není znám. Uzavření VPS podle
výsledku projedná zastupitelstvo Obce Trnávka na některém dalším VZ.

11. Odměny neuvolněných zastupitelů na rok 2019
Podle nař. vl. ČR č. 202/2018 Sb. je možno zvýšit odměny neuvolněným zastupitelům obce od 1. 1. 2019
o 7 % proti stávajícímu stavu. Odměny jsou odstupňovány podle velikosti obce a podle toho, zda neuvolněný člen zastupitelstva vykonává zároveň funkci předsedy výboru či komise. Tabulka odměn dle uvedeného
nařízení vlády je přílohou zápisu VZ.
Usnesení č. 35
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva o 7 % od 1. 1. 2019.

14. Zpráva o činnosti OÚ
P. starosta především konstatoval, že veškerá usnesení
uvedená v tomto zápise byla členy zastupitelstva
schválena jednomyslně.
Dále informoval přítomné o činnosti OÚ od předchozího VZ.
• K 30. 11. 2018 bylo přijato rozpočtové opatření č. 7.
Rozdíl 1 359 000 Kč spočíval v přeložce dešťové kanalizace, dvou obecních kotlíkových dotací, častějším odvozu
bioodpadu a příspěvku Rybářskému spolku Trnávka.
• Další rozpočtové opatření bude přijato k 31. 12. 2018
a bude se týkat koupě budovy Eichenauer a nájemní
smlouvy se stejnou firmou.
• Sev.en EC Chvaletice projevila zájem si v budoucnu pronajmout parkoviště před prodejnou – pokud by k tomu
došlo, byl by to další zdroj příjmů ze zakoupených nemovitostí firmy Eichenauer.
• Mezi čp. 106 a pozemky firmy VAKO musela být nově
vybudována dešťová i splašková kanalizace.
• Kolaudace cyklostezky proběhne v lednu 2019, neměl
by být žádný problém, neboť veškeré požadavky dopravního odboru MÚ v Přelouči i Policie ČR byly splněny.
• 5. 12. 2018 se uskutečnila mikulášská nadílka.
• 20. 12. 2018 proběhl v kostele v Trnávce vánoční koncert Josefa Vágnera a dětského flétnového a pěveckého
sboru ZŠ Chvaletice.
• Z důvodu problému se zaměstnancem v pohostinství
v Trnávce bude hospoda otevřena od. 4. 1. 2019
• Výlov obecního rybníka se neuskutečnil, protože byl doplněn stav vody na úroveň, kdy ryby nebyly ohroženy.
• V roce 2019 budou veřejná zasedání zastupitelstva konána v intervalech dvou měsíců, následující tedy bude
v únoru 2019.

12. Dohody o provedení práce členů zastupitelstva
Členové zastupitelstva, kteří mají zároveň s Obcí
Trnávka sjednány dohody o provedení práce:
p. Roman Žičař – agenda IT;
pí. Libuše Smolíková – úklid OÚ;
p. Radek Valenta – údržba obecní zeleně;
pí. Václava Likešová - pokladna.
Činnosti vykonávané podle těchto dohod jsou odlišné
od výkonu funkce zastupitele a nevzniká střet zájmů.
Hodinová odměna je 150 Kč a je vyplácena podle
skutečně odpracované doby. Celková odpracovaná
doba dle zákoníku práce nesmí přesáhnout 300 hodin ročně.
Usnesení č. 36
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje uzavření dohod
o provedení práce na rok 2019 se členy zastupitelstva
p. Radkem Valentou, Romanem Žičařem, pí. Václavou Likešová a pí. Libuší Smolíkovou.
13. Veřejnoprávní smlouva o projednání přestupků
V roce 2003 byla uzavřena s Městem Chvaletice veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků. Za projednání jednoho přestupku platila Obec Trnávka
500 Kč. V roce 2018 předložilo Město Chvaletice návrh dodatku této smlouvy, podle něhož by se úhrada
měla zvýšit na 3000 Kč. S tímto návrhem Obec nesouhlasila a po prostudování VPS několika dalších obcí
navrhla zvýšení sazby maximálně na 2000/projednání
1 přestupku. Nová pí. starostka Města Chvaletice přislíbila, že tento návrh projedná na VZ zastupitelstva
V Trnávce dne 27. 12. 2018

V. Likešová
zapisovatelka

15. Diskuse
P. Mgr. Ing. Miloš Hübner poděkoval zastupitelstvu
obce za vstřícný přístup k finančním problémům Farního sboru ČCE.
11. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 19 hod.
Smolíková, Žičař
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta
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Obecní úřad Trnávka a Sportovní a kulturní spolek
Trnávka zvou všechny občany obce, přátele a známé
na bohatý výběr akcí, které se budou konat od jara
do podzimu na obvyklých místech.
30. 4.	Čarodějnice a opékání buřtů
Kdo bude letos čarodějnice ze všech
čarodějnic nejčarodějnicovatější?
11. 5.	Sraz rodáků
		Tentokrát po třech letech s bohatým
programem.
1. 6. Turnaj v nohejbale + rock zábava
22. 6. Hudební večer
6. 7. Vítání léta + rock zábava
		Hlavně děti se mohou těšit na poklad
i soutěže.
10. 8. Country festival pod komínem – II. ročník
		Loni byl festival velmi úspěšný.
Bude letos zas?
31. 8. Loučení s létem + rock zábava
		Škola volá, ale napřed se projdeme
po pohádkové stezce.
14. 9. Sportovní odpoledne + rock zábava
A navíc 20. 7. možná hudební večer.
Doufáme, že se těchto akcí zúčastní co nejvíce místních obyvatel, a to nejen pasivně. Nápady a pomoc
při organizaci jsou vždy vítány.

Termíny otevření kontejnerů na velkoobjemový odpad
V Ráji:
Vždy sobota od 10 do 11 hodin
Vybírá se velkoobjemový odpad, kovový šrot a elektroodpad, pneumatiky se vybírají pouze od osobních aut.
9. 2. Roman Žičař
9. 3. Valenta Robert
13. 4. Valenta Radek
11. 5. Roman Žičař
15. 6. Valenta Robert
13. 7. Valenta Radek
10. 8. Roman Žičař
14. 9. Valenta Robert
12. 10. Valenta Radek
9. 11.	Roman Žičař,
Valenta Radek,
Valenta Robert

Obecní úřad oznamuje občanům, že výběr poplatku
za provoz splaškové kanalizace započne 4. 3. 2019
a povinnost zaplatit poplatek je do 30. 6. 2019.
Zaplatit lze každé pondělí hotově do pokladny
OÚ Trnávka od 16 do 18 hodin nebo převodem
na účet obce č. 1100224524/0600. 		

Mikuláš naděloval dětem
I v roce 2018 se uskutečnila v naší obci Trnávka mikulášská nadílka.
Stejně jako vloni i letos přišli čerti s Mikulášem a s andělem. Již z dálky bylo slyšet řinčení řetězů. Nadílku však děti nedostaly jen tak zadarmo, musely Mikulášovi zazpívat písničku nebo říct básničku. Některé
se musely dokonce zpovídat ze svého chování samotnému čertovi, neboť ten měl na pekelné listině napsaná jména těch zlobivějších. Nakonec všechny slíbily, že se během přístího roku polepší a nadílku také
dostaly. Děkujeme obecnímu úřadu za zakoupení mikulášských balíčků pro děti. Celkem jsme navštívili 40 dětí a tímto zároveň děkujeme
Petru Lorencovi, Ondrovi Míškovi, Kateřině Míškové, Veronice Lorencové a Vendule Likešové za pomoc při organizaci. 
–vl

Cyklostezkou do Řečan
Jistě k velké radosti našich občanů byla uvedena do provozu cyklostezka Trnávka–Řečany nad Labem. Nebyla to zrovna laciná záležitost,
obec Trnávka vynaložila na výstavbu cca 3 230 000 Kč. Touto cestou
bychom proto zároveň chtěli poděkovat společnosti Sev.en EC za dotaci 300 000 Kč, kterou nám na vybudování cyklostezky přispěla.
K úplné spokojenosti snad chybí jen lepší osvětlení této užitečné komunikace, ale sousední Řečany nad Labem nám přislíbily, že tento
problém budou řešit přednostně při rekonstrukci veřejného osvětlení.
Budeme se tedy těšit i na toto poslední vylepšení. 
–mš

Podzimní úklid
8

Když spadly i poslední zbytky listí, bylo načase připravit společenský areál na zimní klid. Sešli
se proto 25. 11. 2018 odpoledne někteří členové SaKS, aby vyhrabali listí, posbírali případné
plasty a uklidili nejen samotnou
plochu, ale i celý přilehlý park.
Pomohla technika, od té nejjednodušší, tj. hrábě a kolečko, až
po tu vysoce vyspělou a práce se
podařila.
–mš
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Vánoční zdobení

Zakládáme tradice
Jednou z nejhezčích akcí roku 2018 byl
Country festival. Nečekaně velká účast
a kladné ohlasy nás vedou k tomu, že bychom tuto akci chtěli pořádat pravidelně každý rok.
To ovšem představuje docela slušné finanční
náklady, hlavně spoustu práce pro všechny
organizátory.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Sev.en EC za sponzorský dar 30 000 Kč, panu
Petru Urválkovi za sponzorský dar 2000 Kč
a dále děkujeme spolupracujícím panu Jiřímu Drábkovi za ozvučení, panu Michalu Komárkovi za profesionální a vtipné moderování a Country radiu za mediální spolupráci.
Další hezkou akcí, ke které
bychom se chtěli v dalších
letech vracet, bylo rozsvícení vánočního stromku.
Stromeček máme hezký
a protože je svými kořeny
pevně usazen v zemi, bude
rok od roku větší a krásnější. Mohou se u něj
scházet v předvánočním
čase děti i dospělí, proti
zimě pomůže horký čaj,
kousek vánočky k němu
taky není na škodu, a pak
už se velcí i malí mohou
těšit na Vánoce.

2. prosince se konalo historicky první Strojení vánočního stromečku v Trnávce.
Troška sněhu, co nám tu napadla, pomalu tála a teploty se vyšplhaly nad nulu, pršelo a vál studený vítr, ale přesto se sešlo
hodně lidí, a to především dětí, aby své vlastnoručně a pracně
vyrobené nádherné ozdoby zavěsily na stromek před obecním
úřadem. Ozdobiček se na stromečku sešlo opravdu hodně a použitým materiálům se meze nekladly. Papír, dřevo, látka, provázky, i stará cédéčka nebo brčka, to vše posloužilo šikovným rukám našich dětí a vznikly tak úžasné originály, které jinde
neuvidíte!
O zahřátí čajem se postaraly členky našeho kulturního spolku
SaKS. Samozřejmostí bylo i něco sladkého k zakousnutí.
Děti si také psaly dopisy Ježíškovi, kdo neuměl psát, ten do dopisu nakreslil, co by si na Štědrý den od Ježíška přál najít pod
stromečkem. 
–vš
Poslední loňská (nebo první letošní) akce vznikla
zcela spontánně, když se o silvestrovské půlnoci
na křižovatce sešlo asi 40 lidí, potěšili se ohňostrojem a popřáli si hodně štěstí a zdraví. I když to nebylo nic oficiálního, bylo to hezké setkání obyvatel
obce a stálo by za to, aby se takové přivítání nového roku nekonalo poprvé a naposled. 
–mš
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