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obota 4. března patřila opět dětem.
Odpoledne po druhé hodině se konal v pohostinství maškarní bál. I letos
se sešla spousta princezen a k nim samozřejmě patří neohrožení práti, indiáni, superhrdinové… Objevila se zvířátka,
také muchomůrka, trpaslík, ale i strašidla a želvy Ninja. Cenu absolutního vítěze masek dostala krásná víla Amálka.
Soutěžilo se v mnoha disciplínách, namotávaly se klacíky, házely se kroužky,
nafukovaly balónky, podlézal se provaz a na všechny čekala spousta drobných odměn. Běhalo se, skákalo se, tančilo se, no zkrátka, jak má taková
maškarní zábava správně vypadat
a na konci veselého odpoledne samozřejmě došlo i na dort pro všechny
malé soutěžící.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 15. 2. 2017 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková, Šolta, Valenta, Žičař
1. P. starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání je přítomno 7
členů zastupitelstva a veřejné zasedání je usnášeníschopné.
2. Ověřitelé zápisu z minulého veřejného zasedání p. Šolta,
Žičař osvědčili správnost zápisu z veřejného zasedání
dne 29. 12. 2016.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně
zvoleni p. Holec, Škopková.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena p. Likešová.
4. V
 eřejnoprávní smlouvy s Rybářským spolkem Trnávka
Rybářský spolek Trnávka požádal o poskytnutí dotací
v roce 2017 formou veřejnoprávních smluv na nákup ryb
– 5 000 Kč a na rybářské závody – 15 000 Kč. Dotace
poskytnuté v roce 2016 byly řádně a včas vyúčtovány.
Usnesení č. 1/2017:
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje
a) veřejnoprávní smlouvu s Rybářským spolkem Trnávka na dotaci 15 000 Kč na nákup ryb.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
b) veřejnoprávní smlouvu s Rybářským spolkem Trnávka
na dotaci 5 000 Kč na rybářské závody.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
5. Rozpočtový výhled na r. 2018–2020
Výhled byl připraven k projednání, před veřejným zasedáním však upozornila pí. účetní na změnu předpisů účinných od 21. 2. 2017 s tím, že po podrobném prostudování bude připraven nový dokument. Z toho důvodu
nebude výhled schvalován a bude zařazen na program
veřejného zasedání v dubnu 2017.
6. S chválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s p. Janem Beranem
7. S chválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s p. Vlast. Bartákem
Obě smlouvy se týkají nájmu zemědělské půdy a jejich
terminologie neodpovídá Občanskému zákoníku. Záměr
uzavření dodatků byl zveřejněn na úřední desce
od 30. 1. 2017 do 16. 2. 2017.
Navrhované změny: název – Smlouva o zemědělském
pachtu, způsob placení pachtovného – převodním příkazem na účet obce, účastníci smlouvy – propachtovatel
a pachtýř.
Ostatní ustanovení smluv zůstávají beze změny.
P. K. Suchánek:
– Jak je ošetřeno ukončení pachtu p. Berana v případě, že na
propachtovaných pozemcích bude realizována bytová výstavba?

P. Beran je o této možnosti informován a souhlasí s tím, že bude
muset pozemky uvolnit. Navíc příprava bytové výstavby včetně výkupu dalších potřebných pozemků je dlouhodobý proces, který
dává dostatek času na výpově pachtovní smlouvy.
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje
Usnesení č. 2/2017
dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků ze dne 5. 11. 2011 s p. Janem Beranem.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Usnesení č. 3/2017
dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků ze dne 16. 1. 2012 s p. Vlastimilem Bartákem.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
8. S chválení požárního řádu pro Obec Trnávka
9. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
Požární preventista p. Macháček zpracoval na základě
dohody o pracovní činnosti nový požární řád, který odpovídá současným podmínkám. Dosud platí obecně závazná
vyhláška č. 1/2011 – Požární řád, podle současné metodiky MVČR však požární řád by neměl být vydáván formou OZV, ale jako tzv. jiný předpis obce.
P. K. Suchánek:
– Obsahuje požární řád členění obecních budov dle stupně
požární nebezpečnosti a jak je řešena požární hlídka při akcích, při kterých se používá otevřený oheň?
Tyto údaje požární řád neobsahuje, p. starosta požádá p. Macháčka o doplnění, případně zdůvodnění, proč tyto údaje
v požárním řádu být nemusí.
Projednání tohoto bodu bude po upřesnění zařazeno na program dalšího veřejného zasedání.
10. V
 yřazení nedobytných pohledávek
Jedná se o pohledávky např. za stočné, vzniklé za občany, kteří se v obci fakticky nezdržují, nedají se dohledat,
případně je známo, že pohledávky jsou nedobytné. Nejde o prominutí dluhů, ale jejich převedení na zvláštní
účet. Pokud by se změnila situace na straně dlužníků, budou dluhy vymáhány.
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje
Usnesení č. 4/2017 Převedení nedobytných pohledávek
v celkové hodnotě 13 500 Kč na podrozvahový účet.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
11. N
 ázev ulice
Navrhuje se, aby byl určen název ulice ležící na katastru
Obce Trnávka na pozemcích č. kat. 203/1, 203/3,
961/3, 961/5. Jedná se o komunikaci ležící za vlečkou
elektrárny Chvaletice od hranice katastru ve směru
od Zdechovic po hranici katastru směrem ke křižovatce
s hlavní silnicí Chvaletice – Přelouč.
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Návrhy k projednání s přítomnými občany:
• Za Dráhou
• Za Nadjezdem
• Lesní
Občané se převážnou většinou přiklonili k názvu Lesní
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje
Usnesení č. 5/2017
Určuje se název ulice ležící na parcelách č. kat. 203/1, 203/3,
961/3, 961/5 – „Lesní“
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
12. Zpráva o činnosti OÚ od předchozího veřejného zasedání
P. starosta
• Na základě pověření schválil p. starosta k 31. 12. 2016
rozpočtové opatření č. 5/2016 v celkové částce 245 tisíc
Kč. Změny se týkaly daňových příjmů a na straně výdajů
např. poplatků OSA za hudební produkce, dotací Rybářskému spolku a dalších běžných provozních výdajů. Největší položkou byly výdaje spojené s realizací uděleného znaku obce
(prapor, obecní tabule apod.).
•C
 yklostezka – všechny doklady jsou připraveny k zahájení
výběrového řízení, chybí pouze výkup jednoho pozemku,
u kterého není dokončeno dědické řízení. (Výkup zajišuje OÚ
Řečany n. L.)
•N
 ový sběrný dvůr – zatím se přes veškeré urgence nepodařilo získat závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru
Pardubice.
•V
 ýstavba víceúčelového hřiště – mělo by být na pozemku, který je k tomu určen platným územním plánem. Předběžná navržená cena oplocené plochy samotného hřiště je 1 700 tis.
Kč, zastupitelé se na pracovních poradách shodli na tom, že
by bylo vhodné řešit i nejbližší okolí, tj. terénní úpravy, dráhu
na venkovní aktivity typu skateboarding apod. Obecní úřad
proto navrhl jednání s projekční firmou přímo na místě.
•O
 prava skladu nářadí na hřbitově (bývalá márnice) – loni
byla opravena střecha, letos se pracuje na nové fasádě
a opravě oken a dveří. Byly zlikvidovány suché WC, nebo
byly v zásadním rozporu s hygienickými a stavebními předpisy. Vzniklý prostor bude otevřený, bude tam přeložen přívod
vody a bude využíván i k umístění konví a úklidových potřeb.
• S p. Eisnerem byla dohodnuta kontrola a oprava lamp veřejného osvětlení. Občané, kteří vědí o nefunkční lampě, by měli
její číslo ohlásit p. starostovi.
• Bylo vyměněno tlakové čerpadlo v čp. 77 Jedná se o 1. výměnu za celou dobu provozu, nebylo tedy poškozeno nesprávným užíváním.
•K
 ulturní akce v 1. pololetí
- dětský maškarní karneval 4. 3. v 14.00 hod. v hospodě
- pálení čarodějnic 30. 4. na hřišti
- setkání rodáků 13. 5.
- dětský den – vítání prázdnin 1. 7.
13. Diskuse
P. Slavíček:
– Dětské hřiště – atest pro herní prvky, údržba
V Trnávce dne  15. 2. 2017
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V. Likešová
zapisovatelka

Blahopřejeme

manželům Hrdinovým
k narození synka Jaroslava.
Mamince i miminku přejeme hodně
zdraví, a na přání rodičů zveřejňujeme fotografii malého Jarouška.

Setkání
ve znamení
žehnání

Dlouhá léta prožitá ve zdraví přejeme také paní

Věře Štěpinové, Jiřině Špačkové,
Janě Sadilové, Miluši Adámkové
a pánům

Pravomíru Pilnému, Radoslavu
Vosáhlovi a Josefu Slavíkovi.
I fotografie jubilantů rádi na jejich přání uveřejníme,
jen v tom případě poprosíme o vhodný snímek.

Všechny herní prvky mají atest od výrobce, údržba hřiště je
běžně prováděna. V této době je mimo provoz houpačka,
u které je nutno vyměnit nosný trám.
– Bude víceúčelové hřiště volně přístupné nebo bude mít
správce?
V každém případě bude volně přístupné okolí hřiště a sportovní prvky, které tam budou umístěny. Oplocená část se bude
zavírat, bude stanoven provozní řád hřiště a otázka dohledu
bude řešena ve spolupráci se členy Sportovního a kulturního
spolku.
P. K. Suchánek:
– Uvažuje se o výstavbě šaten, případně jiného zařízení u hřiště?
Zatím ne, možnost vybudování zařízení bude řešena podle potřeby na okolní volné ploše.
– Proč se hřiště staví, počítá se s možností zápasů a soutěží?
Ve vesnici je poměrně dost dětí, které již odrostly dětskému
hřišti a zejména pokud by se realizovala bytová výstavba, lze
očekávat zvýšení zájmu o takové zařízení. Možnost zápasů
samozřejmě bude, pokud v obci např. vznikne oddíl konkrétního sportu.
– Možnost využití odvozu zeminy nebo šotoliny ke zpevnění
vjezdů k domům čp. 17 a 96 s tím, že úpravu a zpevnění plochy by provedl vlastními silami.
Není námitek
14. Závěr
Protože další příspěvky ani dotazy nebyly, p. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání
ve 20 hod.
p. Holec, Škopková
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

K

onečně nastal ten dlouho očekávaný a dlouho plánovaný
a připravovaný den D.
13. květen 2017 se zapíše do historie naší obce, nebo byly oficiálně představeny atributy naší obce,
znak a prapor. Slavnostní zahájení
začalo ve dvě hodiny odpoledne
v našem evangelickém kostele.
Po úvodním slovu pana starosty
Radka Valenty zazpíval pěvecký
sbor pod vedením paní Jitky Štěpánkové několik lidových písní,
a pan farář ing. Miloš Hübner znaku a praporu požehnal. Všichni se
odebrali před kostel, kde za doprovodu kapely Pernštejnka předvedly svůj um mažoretky ze základní umělecké školy v Přelouči.
Průvod pokračoval do parku nedaleko kostela, kde se nyní nachází
pamětní kámen pod Lípou svobody,
která byla zasazena
25. 10. 1968 – v pohnuté době
k 50. výročí vzniku naší republiky.

Zde nás slovem provázela paní
místostarostka JUDr. Marie Škopková. Za zvuku pochodu opět v po-

dání Pernštejnky a za doprovodu
mažoretek byl v průvodu slavnostně nesen znak a prapor obce.
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Lípa srdčitá
Dar obce Řečany nad Labem jako
symbol přátelství mezi oběma obcemi.
13. 5. 2017

To už celý průvod končil na hřišti,
kde pokračovala slavnost, která
byla spojena se setkáním rodáků
a přátel obce Trnávka, takže účast
byla opět hojná od nejmladších až
po nejstarší generaci, na své si určitě přišli všichni, bylo na co koukat
a co si vyprávět. Na hřišti nás celým
odpolednem provázel moderátor
pan Michal Komárek. Následovalo
zábavné i poučné odpoledne.
Na pódiu se vystřídalo mnoho účinkujících. Přijely děti z Chvaletic
a zahrály nám na flétny, všechny
výborně bavil imitátor pan Václav
Faltus, nejen děti rozesmál kouzelník, roztančila nás taneční skupina
Country baby a večer k poslechu
hrála skupina Country paráci.

Pro děti nechybělo malování na obličej a obří nafukovací skluzavka, která
se těšila velkému zájmu, dospělí si zase mohli vybrat dobroty nebo koření
ve stáncích.
Odpoledne se udála ještě jedna významná chvíle. Paní starostka ze sousední obce Řečany nad Labem, ing. Michaela Matoušková měla krásný
projev, mimo jiné i o lípě, jako o symbolu naší české země. Věnovala nám
lípu, kterou společnými silami s naším panem starostou zasadili na hřišti
V Ráji, jako památku na tento den. Budu citovat slova paní starostky:
„Dnes vysazené lípě přeji, a je symbolem ochrany, pomoci a lásky, a provoní okolí a její budoucí koruna je nejen ku kráse, ale i k vlídnému stínu, který vás vždy ochrání. A je symbolem přátelství mezi našimi obcemi.“
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Čas pokročil a všichni se moc těšili také
na vystoupení trnáveckých dětí, na divadlo s názvem Jak Jarda Uzlíček kopal
brambory, které s dětmi nacvičila paní
Hana Valentová. Úspěch byl obrovský
a poté byly vydraženy kulisy, které děti
samy malovaly, výtěžek bude použit právě na akci pro ně. Mimochodem, divadlo
se tak líbilo, že děti byly pozvány
do Chvaletic, aby jej tam také zahrály.
Navečer se od západu hnala bouřka,
v sousedních obcích lilo jako z konve
a u nás? Nic. Říkává se, že “se mraky
vždycky natrhnou o elektrárenský komín“
a nezaprší. Něco na tom možná bude, my
od nás jsme mohli pozorovat jen nádhernou duhu.
Večer se tančilo a samozřejmě, takový důležitý den byl zakončen velkým ohňostrojem.
Nezbývá, než poděkovat všem organizátorům za takto perfektně připravené
odpoledne, všem účinkujícím za krásná
vystoupení i milá slova a hlavně návštěvníkům – bez nich by to přece nešlo K.
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Zápis

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 27. 4. 2017 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Holec, Suchánek, Škopková, Šolta, Valenta, Žičař
Omluvena pí. Likešová - nemoc
1. P. starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného
zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva a veřejné zasedání je usnášeníschopné. P. starosta dále navrhl rozšíření programu VZ
o další dva body oproti zveřejněnému a to o:
• Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy se SaKS Trnávka
• Prodej pozemku č. kat. 1058/126 firmě VAKO-CZ.
Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
2. Ověřitelé zápisu z minulého veřejného zasedání p. Holec,
Škopková osvědčili správnost zápisu z veřejného zasedání
dne 15. 2. 2017. Za ověřitele zápisu z 15. 2. 2017 konstatovala pí. Škopková, že dosud nebyly splněny odložené
body týkající se požárního řádu obce. Připomínky p. Karla
Suchánka byly oprávněné, proto ho p. starosta požádal,
zda by s ohledem na své zkušenosti nemohl zpracovat požární řád on. Zatím není jednání ukončeno z důvodu úrazu
p. Suchánka.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni p. Suchánek, Šolta.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena pí. Škopková
4. Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou v Pardubicích
Na žádost Krajské knihovny se navrhuje poskytnutí dotace
na nákup knih do výměnného knihovního fondu. Dotace je
ve stejné výši jako v předchozích letech, tj. 5 000 Kč.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje Uzavření veřejnoprávní
smlouvy s Krajskou knihovnou Pardubice o poskytnutí dotace
5 000 Kč.
Výsledek hlasování: 6 pro
5. Střednědobý výhled na roky 2018–2019
Povinný dokument, který stanoví předpokládané akce
na uvedené období.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje střednědobý výhled
na r. 2018–2019
Výsledek hlasování: 6 pro
6. Smlouvy s ČEZ distribuce – přípojky k parcelám č. kat. 18
a 1058/1. Jedná se o zřízení přípojek elektrické energie
k pozemkům č. kat 18 – bývalá zahrada v ulici Polní pronajatá pí. Lence Lorencové, a k č. kat. 1058/1 – sběrný
dvůr v ulici Polní. Obě přípojky budou v majetku obce,
v případě prodeje č. kat. 18 současnému nájemci bude
o náklady na zřízení přípojky navýšena kupní cena.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje smlouvy mezi Obcí Tr-

návka a ČEZ distribuce o zřízení přípojek el. energie k pozemkům č. kat. 18 a 1058/1 v k. ú. Trnávka
Výsledek hlasování: 6 pro
7. N
 ový územní plán
Současný územní plán obce má platnost do roku 2020.
Zpracování nového je dlouhodobý, odborně i finančně
náročný proces, proto se Obecní úřad obrátil na MÚ
Chvaletice – stavební odbor s dotazem, zda by nemohl
tento plán za úplatu zpracovat. Následně však MÚ Přelouč, odbor výstavby a územního plánu navrhl možnost,
že by sám územní plán zpracoval, a to za využití státní
dotace 70 % uznatelných nákladů.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje
a) V souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebního řádu, ve znění platných
předpisů schvaluje pořízení územního plánu Trnávka.
b) V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu,
ve znění platných předpisů za použití § 84 odst. 2 písm. x) zákona č.128/2000 Sb., o obcích schvaluje pana Radka Valentu
určeným zástupcem pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení územního plánu.
c) V souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č.183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebního řádu, ve znění platných
předpisů schvaluje Městský úřad Přelouč, Odbor stavební pořizovatelem územního plánu obce Trnávka.
Výsledek hlasování: 6 pro
8. Pronájem pozemku č. kat 1058/122
P. Otakar Holec, Trnávka čp. 42 požádal o pronájem pozemku č. kat. 1058/122 – ostatní plocha, manipulační
plocha za účelem uskladnění kontejnerů a jiné techniky.
Důvodem je, že VAKO-CZ, kde měl dosud toto zařízení
uskladněno, hodlá stavět halu a proto mu dal výpově.

Důležité informace
OÚ oznamuje občanům, že vrácení
daně z nemovitosti bude probíhat
17. 7. – č. p. 1–60
24. 7. – č. p. 60–120
vždyod 16 do 18 hodin

Příprava budování cyklostezky úspěšně pokračuje. Byl
dokončen výkup pozemků, vydáno stavební
povolení a je zahájeno výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Průbězně vás budeme informovat
na veřejných zasedáních zastupitelstva.
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červen 2017
P. Holec spolupracuje s obcí při svozu velkoobjemového odpadu i při jiných akcích.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje záměr pronajmout
p. Holcovi pozemek č. kat. 1058/122 za obvyklou cenu 500 Kč
ročně a ukládá p. starostovi, aby uzavřel nájemní smlouvu
na dobu určitou jednoho roku s automatickým prodlužováním při
splnění všech povinností nájemce. V nájemní smlouvě musí být
stanovena odpovědnost nájemce za dodržení všech předpisů
týkajících se bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
Výsledek hlasování: 6 pro
9. Víceúčelové hřiště.
Výběrem ze tří firem, které podaly technicky srovnatelné
nabídky, byla zvolena firma Red Berry Praha s nejlevnější
nabídkou 3 165 tis. Kč. Víceúčelové hřiště bude oplocené,
v oplocené části budou zařízení na kolektivní sporty. Upravená stezka kolem hřiště bude volně přístupná jako prostor pro
cyklisty, skateboarding apod. Součástí vybavení hřiště budou
i posilovací stroje. Za předpokladu schválení smlouvy o dílo
by měla být akce dokončena do konce prázdnin 2017.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje smlouvu o dílo na výstavbu víceúčelového hřiště s firmou Red Berry za cenu díla 3 165
tis. Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: 6 pro
10. Část splátky dluhu Farního sboru ČCE v Trnávce.
Farní sbor předložil žádost o odložení nesplacené částky
první splátky dluhu za opravu kostela a kostelní zdi. Splátka k 31. 12. 2016 činila 146 000 Kč, bylo zaplaceno
106 000 Kč. Zbytek 40 000 Kč by podle žádosti měl být
přičleněn k další splátce splatné k 31. 12. 2017.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje odložení neuhrazené
části splátky dluhu splatné k 31. 12. 2016 ve výši 40 000 Kč
do 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: 6 pro
11. Dražba pozemků vyhlášená Finančním úřadem Pardubice
Obecnímu úřadu byla doručena dražební vyhláška, podle
které budou draženy pozemky v k. ú. Trnávka, a to: 152,
735/17, 942/10, 947/2, 948. Budou draženy jako celek,
odhadní cena je 152 030 Kč, vyvolávací cena je
101 354 Kč. Jeden z těchto pozemků by obec potřebovala pro zajištění přístupu k rybníku, ostatní by mohla propachtovat zemědělským organizacím.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje účast obce na dražbě
pozemků dne 28. 6. 2017 a pověřuje p. starostu, aby podle podmínek dražební vyhlášky nabídl cenu maximálně 350 000 Kč.
Výsledek hlasování: 6 pro
12. Financování akcí Sportovního a kulturního spolku Trnávka
Spolek vyvíjí činnost ve prospěch společenského a sportovního života v obci Trnávka a jako nezisková organizace
nemá zatím vlastní příjem. Protože zajišuje akce, které byly
až do založení spolku financovány z rozpočtu obce, navrhuje se poskytnout spolku dotaci ve výši 100 000 Kč na
akce do konce roku 2017. Jedná se především o
V Trnávce dne  27. 4. 2017
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M. Škopková
zapisovatelka

• pálení čarodějnic
• setkání rodáků a přátel obce
• dětský den
• loučení s prázdninami
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy se Sportovním a kulturním spolkem Trnávka o poskytnutí dotace 100 000 Kč na činnost spolku do 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: 6 pro
13. Prodej pozemku č. kat. 1058/126
Firma VAKO-CZ předložila žádost o prodej pozemku
č. kat. 1058/123 v k. ú. Trnávka, který potřebuje k výstavbě haly. Prodejem by zároveň došlo k zarovnání hranic pozemků. Uvedený pozemek obec nevyužívá a ani
v budoucnu s jejím využitím vzhledem k poloze neuvažuje.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje záměr prodat parcelu
č. kat. 1058/126 – ostatní plocha v k. ú. Trnávka o výměře
430 m2 firmě VAKO- CZ a ukládá p. starostovi uzavřít kupní
smlouvu za cenu v místě obvyklou 50 Kč/m2, tj. 21 500 Kč
s tím, že veškeré náklady spojené se zaměřením pozemku, uzavřením kupní smlouvy, řízením před Katastrálním úřadem apod.
nese kupující.
Výsledek hlasování: 6 pro
14. Zpráva o činnosti OÚ
P. starosta informoval přítomné o činnosti OÚ od VZ
15. 2. 2017
• Byla schválena dvě rozpočtová opatření, zveřejněna
na úřední desce i stránkách obce.
• V domě čp. 70 byl zjištěn havarijní stav elektroinstalace, byla
provedena nutná oprava, v současnosti jsou už i platné revizní zprávy.
• VaK Přelouč upozorňuje na špatný stav mnoha vodovodních
přípojek v obci a doporučuje provádění kontroly při každém
odpočtu stavu vodoměru.
• Cyklostezka Trnávka – Řečany: byl vykoupen i poslední pozemek, takže cyklostezka nebude muset být v jednom místě
zúžena. Znamená to ale změnu ve stavebním řízení, které
probíhá. Dále by dle smlouvy s památkovým ústavem měly
být do konce května provedeny sondy, zda se nejedná o archeologicky cennou lokalitu.
• Při bouřce u čerpadla kanalizace v parku shořel motor, musel
být opraven.
• SEV.EN oznámila novou kalkulaci stočného platnou od
2. čtvrtletí 2017 ve výši 31,52 Kč/m3. Pro občany se platba
za stočné zatím nemění.
• Obecní úřad v Řečanech n. L. oznámil kritický nedostatek
míst v mateřské škole. Podrobnější informace o tomto problému bude zveřejněna ve zpravodaji.
• Nejbližší akce: pálení čarodějnic 30. 4., setkání rodáků
a přátel Trnávky a žehnání praporu 13. 5.
15. Diskuse - Vzhledem k malé účasti občanů na VZ neproběhla žádná diskuse
16. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání ve 19.30 hod.
p. Suchánek, Šolta
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Zprávičky z MŠ
 7. února naše školička žila karnevalem. Celé dopoledne se z obou
tříd ozývalo karnevalové veselí. Aby
si děti užily masek, maminky je hned
při příchodu v šatně do nich přestrojily, a tak se hned ráno do třídy
hrnuli piráti, krásné princezny, půvabné víly, čarodějové, kuchař, Spiderman a další.
Nechyběla přehlídka masek, soutěže jako například závodivý běh slalomem či židličková. Tancovalo se
a zpívalo. A když si děti chvilku odpočinuly a občerstvily, nastal čas
návštěvy – starší děti ze Sluníček se
šly podívat na malé děti ve třídě
Hvězdiček. To bylo teprve smíchu
a legrace! Domů si odpoledne děti
odnášely diplomy za krásnou masku,
drobné dárky a balonky.
Karneval se nám vydařil a už te se
těšíme na další.

 1. února proběhla v MŠ schůzka
rodičů. Děkujeme paním učitelkám
Mgr. Andree Pušové a Mgr. Veronice Danielové, které přišly pohovořit na téma připravenosti dětí
na zápis do 1. třídy, důležitosti
správné výslovnosti dětí při vstupu
do školy. Dále rodičům předaly
mnoho důležitých informací, které
jistě přispějí k hladkému průběhu
přechodu jejich dětí z mateřské
školy do školy základní.
 Zápis do 1. třídy základní školy
letos proběhl 3. dubna a v naší
školce se s předškoláky na něj
pilně připravili. Navštívili jsme
školu, děti se podívaly do tříd, kde
pro ně byly připraveny ukázky
výuky, do které se také samy zapojily. Tato návštěva pravidelně
vzbuzuje u dětí větší zájem o školní docházku a budou se sem
v září vracet do známého prostředí.
 Snažíme se, aby děti měly i dostatek kulturních akcí, a proto se
stalo zvykem, že k nám do školky
často přijíždí divadlo. S krásnými
vyřezávanými klasickými loutkami
přijíždí Divadlo Kozlík. Naposledy
nám zahrálo Vodnickou pohádku
– děti fandily kladným postavám
a byly spokojené, že i v této pohádce zvítězilo dobro nad zlem.
Do konce roku se ještě podíváme
na Příběhy kočky Micky v podání
divadla U dvou sluncí a pohádku
Ostrov pokladů od divadla Šeherezáda.
 Od 13. března začala Sportovní školička - akce, jenž je
u dětí velmi oblíbená. Děti docházejí každý týden do tělocvičny
základní školy, kde jsou pod ve-

Poděkování za sponzorský dar pro MŠ
Děkujeme za finanční dar, který využijeme na sportovní vybavení do tříd.
Bc. Hana Hozáková, vedoucí učitelka MŠ

dením sportovních instruktorů seznamovány se základy jednotlivých
sportů a her.
Od 16. března také začaly nejstarší děti dojíždět do bazénu v Kutné
Hoře na předplavecký kurz.
 Zápis do mateřské školy proběhl
19. dubna zároveň se Dnem otevřených dveří.
V tento den odpoledne si rodiče
mohli vyzvednout přihlášku a jejich
děti si ve školce pohrály a podívaly
se, kam budou zanedlouho docházet. Vyplněnou přihlášku rodiče
odevzdali opět do mateřské školy
3.května.
 9. května jsme vyjeli na dopolední výlet autobusem na hrad Lichnice, kde nás čekala pohádka Princ
Bajaja a další zajímavé zážitky.
 S našimi předškoláky se ve školce
rozloučíme 20. června odpoledne
za přítomnosti rodičů a dalších hostů. Děti předvedou program písniček, básní a dramatizaci pohádky.
P. Šupová, učitelka MŠ
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etos se před místním pohostinstvím sešla tradičně
spousta čarodějnic a čarodějů, masky opět
povedené, dá se říct, že rok od roku jsou
hezčí.Tentokrát se zapojili do převlékání
i dospělí, tak bylo opravdu na co koukat. Už jste viděli čarodějnici s bradavicí na nose, na které rostou chlupy? Ne? My ano :-) ! Nádherné byly
také kouzelné berly některých čarovných kolegyň, jedna se zabudovanou
věšteckou koulí, kolem jiné
se ovíjel had. Co na tom,
že byl plyšový, alespoň nebyl jedovatý. Létací koště
se sedlem, řídítky a zvonkem? Bezpečnost za letu
přece podle všech předpisů!
O půl osmé vyrazil lampionový průvod na hřiště
v Ráji a tam teprve začala
ta pravá zábava.
Byla zapálena hranice
a než se rozhořela, aby se mohly opékat výborné špekáčky, tak se malé čarodějnice a čarodějové zabavili spoustou her, např. na slepou bábu nebo vařením “tajemného lektvaru“.
Po občerstvení přišla chu i na něco sladkého a mohli jste ochutnat opravdu věrohodné pečené krvavé prsty. Nálada byla pohodová, sedělo se příjemně až do noci.
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