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Cena 5 Kč

Provozní řád

víceúčelového hřiště v Obci Trnávka
I.
Vlastník a provozovatel
Obec Trnávka, Lipová 93, 535 01 Trnávka, IČ 481156931
II.
Správce hřiště, kontakty
Roman Žičař, tel.: 724 393 571
Radek Valenta, tel.: 606 660 232
III.
Účel hřiště
Hřiště a jeho jednotlivé části mohou sloužit pouze k účelům,
ke kterým jsou vybudovány a za podmínek, které jsou stanoveny
platnými právními předpisy a ustanoveními tohoto provozního
řádu.
IV.
Popis hřiště
a) oplocená část
b) zpevněná plocha mimo oplocení
c) cvičební stroje
V.
Doba užívání, oprávněné osoby, cena
Část a) je přístupná denně od 9.00 hodin do 21.00 hodin osobám starším 15 let, mladším pouze v doprovodu a na zodpovědnost osoby starší 15 let. Souhlas k užívání dává správce hřiště
na základě požadavku zájemce podaného aspoň
24 hodin předem, jinak po vzájemné dohodě.
Užívání této části hřiště je pro občany Trnávky a vlastníky nemovitostí v Trnávce bezplatné, pro ostatní zájemce se stanoví sazba
100 Kč/hod.
Části b) a c) jsou volně a bezplatně přístupné v době od 9.00
do 21.00 hodin.
VI.
Podmínky pro užívání hřiště – společné
Uživatelé jsou povinni:
a) užívat hřiště tak, aby nedocházelo k poškození povrchu a dalších zařízení souvisejících s provozem hřiště, terénních úprav
a okolní veřejné zeleně;
b) dbát své osobní bezpečnosti, dodržovat veškeré předpisy
o ochraně a bezpečnosti zdraví a majetku a protipožární předpisy;
c) veškerá poškození a závady neprodleně hlásit správci hřiště.
Zakazuje se:
a) kouření;
b) pití alkoholických nápojů, požívání návykových látek, rozdělávání ohně, manipulace s otevřeným ohněm;
c) odhazování odpadků mimo nádoby k tomu určené;
d) vjezd motorových vozidel.

VII.
Podmínky pro užívání části a) – oplocená část
Tato část hřiště je určena k hraní fotbalu, basketbalu, tenisu, nohejbalu a volejbalu.
Uživatelé jsou povinni:
a) předložit správci hřiště průkaz totožnosti (pokud není uživatel
správci osobně znám);
b) převzít klíče od vstupní branky, po skončení užívání branku
uzamknout a klíče neprodleně předat správci hřiště;
c) při převzetí hřiště a potřebného vybavení zkontrolovat jejich
stav a zjištěné závady neprodleně oznámit správci. Pokud tak
neučiní, odpovídají za škody, které budou zjištěny po skončení jejich užívání;
d) ke vstupu na hřiště používat jen určenou branku;
e) vstupovat na hřiště pouze ve vhodné sportovní obuvi (atletická
obuv, sportovní obuv s nebarvicí podrážkou);
f) využívat sportovní zařízení jen pro určený druh sportu
g) uhradit stanovený poplatek za užívání, pokud je uveden
v podmínkách tohoto provozního řádu.
Zakazuje se:
a) konzumace jídel, žvýkací gumy a ochucených nápojů;
b) vstup na hrací plochu v nevhodné obuvi (boty s hroty – tretry,
kopačky, boty s podpatkem, znečištěná obuv);
c) jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardech;
d) vstup dětí mladších 15 let bez doprovodu starší osoby;
e) vstup nehrajících osob na hrací plochu;
f) používání hokejek a podobného nářadí schopného poškodit
hrací plochu;
g) odhazování odpadků;
h) přemisování pevného i mobilního zařízení mimo určená místa.
VIII.
Podmínky pro užívání části b) a c) hřiště
Plocha mimo oplocení slouží k běhu, jízdě na kole, koloběžce,
skateboardu apod.
Cvičební a posilovací stroje slouží všem zájemcům ke cvičení
a zlepšení kondice.
Tuto plochu a cvičební prvky užívají zájemci na své nebezpečí
a pro užívání platí obecné podmínky dle čl. VI. tohoto provozního řádu.
IX.
Závěrečná ustanovení
Každý uživatel odpovídá za škody, které způsobil na hřišti nebo
sportovním zařízení nedodržením podmínek tohoto provozního
řádu nebo platných právních předpisů.
Správce hřiště je oprávněn okamžitě ukončit užívání hřiště nebo
vykázat ze hřiště všechny osoby, které nedodržují tento provozní
řád, svým chováním ohrožují bezpečnost uživatelů nebo jiných
osob nebo poškozují zařízení hřiště. Na náhradu za případně
zaplacený a nevyužitý čas nevzniká nárok. Při opakovaném porušení provozního řádu nebo právních předpisů je Obec Trnávka jako vlastník hřiště na návrh správce oprávněn vyloučit takovou osobu z užívání hřiště na dobu neurčitou.
Tento provozní řád byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Trnávka dne 23.10.2017 usnesením č. 33.
Roman Žičař, správce
Radek Valenta, starosta

Co nás čeká...
Vážení spoluobčané,

vítám vás v právě probíhajícím tropickém létě, které nám
všem dává pěkně zabrat. A proto si sedněte do stínu, začtěte se do našeho zpravodaje a načerpejte nové informace.
V minulém čísle jsem vás informoval o dvou probíhajících
stavbách, které jsou v dnešní době již dokončeny a slouží
svému účelu.
Sportovní hřiště
o letních prázdninách své uplatnění již našlo
a stejné to je
i s cyklostezkou,
kde se provoz
ještě zvýší s novým školním rokem. Na cyklostezce ještě dojde
z důvodu bezpečnějšího výjezdu k úpravě dopravního
značení, bude
doplněné o zákaz zastavení, aby zaparkovaná auta nebránila ve výhledu. Jen musíte mít ještě chvíli trpělivost a přizpůsobit
jízdu, protože vyřízení administrace k novému značení má
své zákonné termíny.

Dalším místem, které doznalo
viditelné úpravy, je prostor
před budovou bývalé hasičské zbrojnice, kde byla vybudována zpevněná plocha na kontejnery určené pro bioodpad, které jsou od loňského roku více a více využívány.
Navážu tedy na likvidaci odpadu v naší obci. V letošním
roce byla navýšena četnost svozů jak plastu, tak i papíru.
Přes počáteční odpor některých občanů k rozšíření sběrné
sítě tříděného odpadu se u nás třídí natolik dobře, že jsme
se umístili v roce 2017 na 67. místě ze 438 obcí východočeského kraje, což je jasně nejlepší výsledek v okolí –
a za to si zasloužíte velké díky!
Nemohu také opomenout, že se blíží konec volebního období, a tak bych rád poděkoval všem spolupracovníkům
jak na úřadě, tak z řad občanů, kteří mají chu a čas pomáhat s chodem obce nebo při kulturních či sportovních
akcích. Přeji všem, kteří našli sílu a chu kandidovat do dalšího období, pevné nervy, pochopení od rodiny a spoustu
dobrých nápadů, které ještě vylepší naši obec.

Radek Valenta, starosta obce

Další dvě akce, které se blíží ke své realizaci, jsou již také
na stole nadřízených úředníků a čekáme na jejich schválení. Jedná se o rekonstrukci panelové silnice v ulici Polní
a Dlouhá. Druhou stavbou je výstavba nového sběrného
dvora, jelikož současný stav je nevyhovující dnešním požadavkům a je to pouze dočasná stavba schválená
do roku 2020.

POZOR – Obecní úřad oznamuje občanům, že volby do obecního zastupitelstva
konané ve dnech 5.–6. října 2018 se budou konat v zasedací místnosti
obecního domu (stará škola). Místo konání voleb bude řádně označeno.
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Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 25. 6. 2018 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Šolta, Škopková,
Valenta, Žičař
Program:
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji p.p.č. 18 a části p.p.č. 953/1
5. Schválení záměru pronájmu bytu a pohostinství v budově čp. 1
6. Schválení plánu rozvoje sportu v obci
7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na zpracování územního plánu
8. Schválení zásad přidělování obecních kotlíkových
dotací
9. Schválení VPS kotlíkových dotací p. Ptáček, čp. 29,
p. Schnaubert, čp.18 a p. Vosáhlo čp. 56
10. Zpráva o činnosti OÚ
11. Diskuse
12. Závěr
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. Holec a Šolta osvědčili správnost zápisu z veřejného zasedání dne 19. 3. 2018
K dotazu p. Konvaliny z tohoto veřejného zasedání uvedl p. starosta, že ve věci opravy terasy u domu č. 1 byly
osloveny 3 firmy, dvě odmítly, jedna by byla schopná
a ochotná opravu provést, akce však byla zatím pozastavena kvůli skončení nájmu i hospody — dále bod 5
programu.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně
zvoleni p. Suchánek a Žičař.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena pí. Likešová.
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4. Smlouvou o nájmu byla pí. Lence Lorencové pronajata část parcely č. 18 v Trnávce. Při bližší kontrole
bylo zjištěno, že pronajatá část zasahuje v malém
rozsahu do parcel č. kat. 953/1 a 1085/1. Předpoklad je budoucí prodej nájemkyni, který může být
uskutečněn až po změně územního plánu. Pro další
jednání např. s ČEZ Distribuce ohledně elektrické
přípojky je zatím nutno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, základní zásady jsou: cena 35 Kč/m2, veškeré
náklady nese kupující, prodávající nehradí žádné
úpravy, které kupující na pozemku během trvání nájemní smlouvy provedla nebo provede.
Usnesení č. 8
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí k prodeji parcely
v pronájmu paní Lenky Lorencové, bytem Lipová 93, Trnávka dle skutečného zaměření prodávané nemovitosti
včetně nákladů s tím spojených paní Lence Lorencové,
bytem Lipová 93, Trnávka za cenu 35 Kč/m2.
5. Pronájem bytu a pohostinství v čp. 1
Záměr a podmínky pronájmu byly vyvěšeny na úřední
desce od 8. 6. 2018.
Do stanoveného termínu se zájemce o pronájem nepřihlásil, záměr proto zůstává vyvěšen i nadále s tím,
že byla uzavřena nevýhradní smlouva s realitní kanceláří M+M do 31. 10. 2018. Pokud nedojde k pronájmu do tohoto data, zůstává rozhodnutí o využití
objektu na novém zastupitelstvu.
Usnesení č. 9
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr
pronajmout byt a pohostinství v domě čp. 1 za podmínek
zveřejněných ve schváleném záměru prostřednictvím
realitní kanceláře M+M. Smlouva s realitní kanceláří
na zprostředkování služeb bude uzavřena na dobu určitou do 31. 10. 2018.
6. Plán rozvoje sportu v obci
Povinný dokument, který je podkladem pro zpracování
plánu rozvoje sportu v Pardubickém kraji do r. 2025.
Celý text je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ.

Usnesení č. 10
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje Plán rozvoje sportu v obci do roku 2025.
7. S mlouva o poskytnutí dotace na zpracování územního
plánu z prostředků Pardubického kraje.
Dotace je vázána na včasné dokončení řízení
o schválení územního plánu do 31. 10. 2018.
Protože Mangan Chvaletice s.r.o. požádal o změnu
územního plánu — zrušení záměru výstavby fotovoltaické elektrárny, což by mohlo jednání o územním
plánu prodloužit, zavázal se v takovém případě
uhradit jak ušlou dotaci tak i případné další náklady.
Usnesení č. 11
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z programu Podpora pořízení územních plánů.
8. Z
 ásady poskytování kotlíkových dotací
Kotlíkové dotace poskytované vlastníkům domů v Trnávce obcí budou přiznávány za následujících podmínek:
• splnění podmínek smlouvy uzavřené s Krajským úřadem Pardubice;
• bezdlužnost žadatele ve vztahu k Obci Trnávka;
• výše dotace bude činit rozdíl mezi dotací poskytnutou Pardubickým krajem a částkou 150 000 Kč.
Usnesení č.12
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje zásady
poskytování kotlíkových dotací takto:

- Dotace budou poskytovány na základě veřejnoprávních smlouvy občanům obce Trnávka nebo fyzickým
osobám-vlastníkům nemovitostí v Trnávce za stejných
podmínek, jaké budou sjednány ve smlouvách o poskytnutí dotace ze strany Pardubického kraje.
- Dotace bude vyplacena na základě předložení platné
smlouvy s Krajským úřadem v Pardubicích a dokladem
o vyplacení této dotace na účet žadatele.
- Obecní kotlíková dotace se vyplácí do výše rozdílu mezi dotací poskytnutou Krajským úřadem v Pardubicích
a celkovými uznatelnými náklady.
- Součet mezi dotací Krajského úřadu a obecní kotlíkovou dotací nesmí překročit částku 150 000 Kč.
- Dotace nebude poskytnuta žadateli, který nemá splněny splatné finanční závazky vůči obci Trnávka.
9. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí kotlíkových dotací
O tyto dotace požádali p. Ptáček, Mgr. Vosáhlo
a Schnaubert. V souladu se shora navrženými podmínkami bude poskytnuta dotace 22 500 Kč každému ze žadatelů.
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje:
a) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem Martinem
Ptáčkem na dům Obránců míru 29, Trnávka (poskytnutí
22 500 Kč — kotlíkové dotace).
b) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem Michalem
Vosáhlem na dům V Ráji 56, Trnávka (poskytnutí 22 500
Kč – kotlíková dotace).
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c) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem Jaroslavem
Schnaubertem na dům V Ráji 18, Trnávka (poskytnutí
22 500 Kč — kotlíková dotace).
10. Z
 práva o činnost OÚ
Zprávu o činnosti OÚ od minulého VZ přednesl
p. starosta.
• Rozpočtové opatření č. 2 — 100 000 Kč — nakoupeny posilovací stroje.
• Cyklostezka — bezprostředně před dokončením, převzata zatím nebyla, protože na části se v důsledku
vadné asfaltové směsi objevily rýhy — MIROS uvede
do bezvadného stavu.
• Víceúčelové hřiště — kolaudační rozhodnutí bude vydáno do konce června, od 1. 7. bude hřiště v provozu.
Provozní řád hřiště bude zveřejněn v příštím Zpravodaji a v plném znění bude k dispozici i v buňce u hřiště.
• Dochází k poškozování opraveného zařízení na dětském hřišti — viníky jsou většinou starší děti, které rozbíjejí plot, házejí kameny na herní prvky apod. Bude instalována kamera a pokud budou viníky škod nezletilí,
bude řešena náhrada škody s jejich rodiči.
• K víceúčelovému hřišti a na základě zájmu občanů
i do areálu V Ráji budou umístěny další cvičební a posilovací stroje.
• Informace o stavbě panelové cesty — připravena projektová dokumentace a předána na stavební odbor
V Trnávce dne 25. 6. 2018

V. Likešová
zapisovatelka

Městského úřadu v Přelouči — následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele a bude zahájena výstavba.
• Obec Trnávka připravuje kupní smlouvu s firmou Eichenauer ohledně veškerého jejího nemovitého majetku
za částku určenou znaleckým posudkem 13 520 000
Kč. Záměr včetně všech podmínek bude vyvěšen
na úřední desce.
• Proběhla valná hromada SOP Přelouč — podle počtu
obyvatel připadají na obec Trnávka dividendy za rok
2017 ve výši cca 33 tis. Kč.
11. Diskuse
P. Suchánek K.
— Jak bude vypadat panelová silnice po rekonstrukci?
Povrch asfaltový, v jedné části bude muset být jednosměrná, nebo není místo na zřízení výhyben. Projektová
dokumentace je k nahlédnutí na OÚ a částečně zveřejněna na úřední desce.
Pí. Vosáhlová
— Nově vybudovaný sloupek v ulici V Ráji brání v rekonstrukci plotu.
Obecnímu úřadu není známo, o co se přesně jedná,
p. starosta zjistí stav na místě.
12. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 20 hod.

Suchánek, Žičař
ověřitelé zápisu

Kdo si hraje, nezlobí...

R. Valenta
starosta

Blahopřejeme
Na světě v těchto horkých měsících
vítáme novorozeného

Filipa Rejmonta a Mikuláše Krpatu.
Maminkám i miminkům přejeme hodně zdraví
a rodinám blahopřejeme.
•
Všechno nejlepší přejeme také jubilantům

Ivaně Suchánkové, Karlu Suchánkovi,
Jiřímu Vlčkovi, Miloši Hübnerovi
a Václavě Tiché
A se vám vše daří podle přání.
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Jsme velmi rádi, že v dnešním zpravodaji můžeme uveřejnit poděkování ředitele MŠ a ZŠ v Řečanech nad Labem Mgr. Tomáše Zemánka za poskytnutí dotace z rozpočtu obce Trnávka na rekonstrukci osvětlení v další
třídě. Přejeme dětem, aby se jim v opravené učebně
dobře studovalo a aby jejich škola byla čím dál krásnější.

7. 7. 2018 uspořádala obec Trnávka pro děti zábavné odpoledne. Rodiče dětí spojili síly a připravili dětem rozmanitý
program, soutěže a hry, aby je odměnili po celoročním úsilí
ve škole a navnadili na nadcházející prázdninový čas.
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Počasí přálo, a tak si malí i velcí užili zábavy dosytosti.

Hedal se poklad, soutěžilo se, a všichni za své snažení dostali sladkou
odměnu.

8
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Zpestřením odpoledního programu bylo i vystoupení kovbojky Jany Kotvové. Za doprovodu svižné country muziky předvedla s lasem a bičem
spoustu atraktivních kousků, které si pak mohli vyzkoušet děti i dospělí.
A že to není úplně jednoduché, to mohou všichni potvrdit.

Policie ČR - II. díl
Vše o houbaření
Dnešním tématem jsou houbaři, potažmo i turisté. Vloni jsme během měsíce
srpna a září evidovali téměř denně
jednoho ztraceného houbaře nebo výletníka v lese. Jednalo se převážně
o starší občany, kteří si vyrazili do jim
známých míst na houby, ale v zápalu
sběru plodin se ztratili. Scénáře
byly často totožné – pohřešovaní u sebe neměli
ve většině případů mobilní
telefon. Nabitý a puštěný
mobilní telefon je často jediným záchytným bodem,
který mohou policisté při hledání místa výskytu pohřešované
osoby využít. Telefon ale musíte mít
u sebe! Ne doma, ne v autě u lesa nebo na kole v košíku. Může vám opravdu zachránit život. A případná škoda
za ztrátu mobilního telefonu určitě není tak velká, jako když vás policisté nenajdou včas.
Pokud se pohybujete v nepřehledném
terénu, v lesích nebo v polích s vysokým porostem, policie vám radí:
• pokud je to možné, chote ve dvojici;
• vybírejte si místa, která znáte, kde se
prostorově orientujete;
• sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte;
• nejdůležitější rada je: berte si s sebou
nabitý mobilní telefon, nebo ten
vám v případě vyhlášení pátrací akce může zachránit život; policisté
mohou pomocí něj najít místo vašeho
výskytu; pro seniory jsou užitečným
pomocníkem mobilní telefony s tzv.
SOS tlačítkem – tyto mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového
tlačítka automaticky odešlou SMS
zprávu až na pět telefonních čísel;
pokud někdo obdrží tuto tísňovou
zprávu, může zavolat zpět a vysílají-
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cí mobilní telefon automaticky hovor
přijme a přepne ho na hlasitý reproduktor, což je výhoda v případě, že
osoba, která o pomoc žádala, již není schopna hovor přijmout sama
• dalším užitečným pomocníkem je
aplikace Záchranka, kterou leze stáhnout zdarma do chytrých telefonů, kterou využijí nejen senioři,
ale všichni, kdo potřebují
především zdravotnickou
pomoc.
Občané si možná leckdy
ani neuvědomují, jaký se
u policie roztočí kolotoč, když je
zahájena pátrací akce. Což zde nepíšu proto, abyste se báli zavolat
na linku 158, ale pro představu, co taková pátrací akce obnáší. Po občanech proto chceme alespoň nezbytné
minimum – již několikrát zmiňovaný plně nabitý mobilní telefon. Pokud ho
u sebe nemáte a ani rodina neví, kam
jste šli nebo jeli, je pro nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací akci není problém zorganizovat, ale musíme vědět,
do jaké oblasti pátrání zacílit tak, aby
bylo efektivní. Do pátrací akce bývají
zapojeni nejprve operátoři linky 158,
jejichž úkol je poměrně důležitý, nebo
od jimi zjištěných důsledných, detailních a přesných informací se odvíjí
další činnost všech zúčastněných složek. Pak přicházejí na řadu operační
důstojníci, velící policejní důstojníci, uniformovaní policisté, případně pořádková jednotka, psovodi a policisté ze
zvláštních útvarů například s termovizí
a jinými podpůrnými prostředky. Důležitou roli v tomto řetězci hrajeme i my,
tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a věcná
informovanost veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, televize, rozhlasu
a jiných médií se nám několikrát vy-

Důležitá čísla
150
Záchranná služba 155
policie
158
Jednotná linka 
112
Hasiči

platila. Například v pátrání po 11letém chlapci z Vysokého Mýta, který
byl s rodinou na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle roku 2015. Rodina
nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy
vpodvečer. Přímo u písníku jsme si vytvořili improvizovaný štáb, kde se velelo a rozdělovaly se úkoly. Do pátrání
se automaticky přizvala i policejní letka. Během několika minut vzlétl v Praze do vzduchu vrtulník. Do něj pak
na místě nastoupil policista, který má
dobrou místní znalost a naváděl tak
piloty na přesná místa k průzkumu. Také hasiči pátrali mimo jiné na vodní
hladině na člunech. Každý přesně věděl, co má dělat. Všechno klapalo, jak
mělo a i můj úkol tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji dostat
chlapcovu fotku na sociální sítě, weby,
do rádií a do večerních zpráv, což se
nám podařilo. Některé z hlídek jely
i podél hlavní silnice z Mělic přes Valy
a Pardubice směrem na Vysoké Mýto.
Za dvě, možná tři hodiny pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší zpráva, kterou jsme si mohli přát – chlapce policisté našli nedaleko Sezemic, jak jde
po silnici domů, směrem na Vysoké
Mýto. Unaveného, ustrašeného, ale
šastného jsme ho předali rodičům
a nám všem spadl kámen ze srdce…
To je krátká ukázka toho, co každé
pátrání obnáší. Proto vás prosíme, dodržujte výše uvedené zásady a neprodlužujte si sami čas, za který vás můžeme najít. Hezké léto a příjemné
dovolenkové dny vám přeje
por. Ing. Markéta Janovská,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Zprávičky
z mateřské školičky

nou, veselou formou a děti ošetřování jejich miláčků velmi bavilo.
 Než se zabouchly naposledy dveře mateřské školy, nastal čas loučení
s dětmi, které nastoupí po prázdninách do základní školy. Předvedly
svým rodičům a blízkým program,
kde se pochlubily, jak jsou šikovné
a co všechno se pro toto představení naučily.

Naše děti si je poslechly a hodně
hlasitě zatleskaly! Však mezi nimi
mají spoustu kamarádů, kteří také
chodili do naší školky, o to větší radost jsme měli z jejich návštěvy.
 K lítosti předškolních dětí proběhlo poslední, jimi tak oblíbené plavání
v Kutné Hoře. Děti obdržely diplomy
a pyšně si je odnášely domů. Na cákání ve vodě se mohou zase těšit budoucí předškoláci.

 V naší školce už od počátku jara
bylo veselo… Krásné slunné počasí
nám dovolilo zcela využívat naši
krásnou zahradu, kterou navštívili
a obdivovali i rodiče s dětmi, které
se do naší školky teprve chystali
k zápisu. V Den otevřených dveří
nás navštívil hojný počet maminek,
tatínků a dětí, prohlédli si zařízení
naší školičky a vyzvedli si přihlášky.
Do školního roku 2018–2019 bylo
přijato 19 nových dětí a tím byla kapacita naší mateřské školy opět zcela naplněna.
 Stalo se již tradicí, že za námi
do školky přijíždí divadla s pohádkami. Děti se na ně pokaždé moc těší,
nejdříve zatleskaly hercům divadla
Šeherezáda, a to konkrétně pohádce „Zebra na přechodu“, kde byly
děti humorným způsobem seznámeny s nebezpečnými situacemi na silnici, což se nám výborně hodilo
k zrovna probíranému tématu dopravy.
 Divadélko Pernštejn nás tentokrát
náležitě rozesmálo. A proč? Protože

12

 Všemi tak očekávaný Den dětí
proběhl v plné parádě, protože se
na něj vždy náležitě připravujeme.
Školní zahrada se proměnila na velké sportoviště a za nasbírané bodíky
následovalo udílení cen – diplomů,
sladkostí a drobných dárků. Krásné
dopoledne na školní zahradě jsme
završili výbornou zmrzlou pochoutkou.

vodník Bublina pořádal soutěž
ve zpěvu, tak se jmenovala i jejich
pohádka a my si poslechli všechny
obyvatele z rybníku i ty, co bydlí
u něho a mohli jsme si zazpívat s nimi!
 Při jízdě zručnosti, za asistence
strážníka z Přelouče, si děti z Hvězdiček i Sluníček vyzkoušely své jezdecké dovednosti na kolech, koloběžkách i odstrkovadlech. Mimo
jízdy jsme si také popovídali o možném nebezpečí na silnicích i přechodech pro chodce, vybarvili si barevnou doplňovačku a za odměnu, jak
děti pečlivě pracovaly, dostali všichni přívěsek. Všem dětem udělal obrovskou radost. Není totiž ledajaký –
je z reflexního materiálu a odráží
světlo, které dává řidičům dostatek
času na to, aby na nás na silnici včas
zareagovali.
 A divadla nejsou jedinou tradicí,
kterou máme. Jako každý rok, tak
i letos nás navštívily děti a jejich paní
učitelka ze ZUŠ v Přelouči a zahrály
nám nádherné skladbičky na klavír.

 „Kino do škol“ se zajímavou a dětmi ještě téměř neznámou, velkoformátovou projekcí s 3D efektem, nás
poctilo svou návštěvou s příběhem
„Platon-krtek objevitel“. Malinké děti
se nejdříve obávaly vlézt do obrovského nafouknutého stanu, ale
po zjištění, co krásného je čeká
uvnitř, se přestaly bát a zcela si užívaly krásného příběhu.

mohly vzít pro rodiče domů. Spokojeni jsme se plni zážitků vrátili
do školky na oběd.
 S paní doktorkou, která nás
ve školce navštívila, si naše děti mohly na svých plyšácích vyzkoušet některé metody první pomoci. Tato beseda byla nejenom velice poučná,
ale paní doktorka ji pojala zábav-

Kolektiv zaměstnanců MŠ v Řečanech nad Labem přeje všem obyvatelům Trnávky krásné léto, prázdniny
a zaslouženou, prosluněnou dovolenou. Taktéž moc děkujeme OÚ
Trnávka za věcné dary pro naše
předškoláky.
Lenka Fidlerová DiS, učitelka MŠ
 Na každoročně pořádaný výlet
jsme tentokrát zajeli na zámek
do Choltic. Mohli jsme si prohlédnout zámek, podívat se, jak dříve
řemeslníci pracně vyráběli věci
běžné potřeby a dokonce si mohly
děti některá řemesla vyzkoušet.
Tam to bylo zajímavé! O to větší radost děti měly, když si svůj výrobek
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Trnávka hudební…
A

no, od rockové hudby, punku, přes vážnou hudbu až ke country. Všechny tyto žánry můžete na různých akcích slyšet, nabídka je letos opravdu pestrá.
Nejdříve jsme na hřišti mohli už tradičně poslechnout hudební skupinu Mogul,
a to 12. května, za pár dní potom 20. května v kostele vystoupili pánové Karel
Mužátko a Matěj Bok. Za tónů varhan a trubky zazněla klasická hudba skladatelů J. S. Bacha, F. Schuberta i R. Schumanna, a v nedávné době 21. července jsme opět na hřišti uvítali skupiny Project 6.3.0, Adrenalin a Barbar Punk. Přinášíme vám alespoň pár
obrázků, další hudební
akce na hřišti nás čekají
v blízké době, tak abychom vás navnadili. Těšte
se také na prosinec,
v kostele se bude opět
konat koncert. A kdo že
vystoupí? Inu, nechte se
překvapit.

Fotovzpomínky
na čarodějnice
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Čarovné tóny
v kostele
Za hudebními zážitky jsme se
začátkem léta vypravili
do místního kostela. 20. května si zájemci poslechli koncert vážné hudby v podání
P. Karla Mužátka – trubka,
a Matěje Boka – varhany. Je
jen škoda, že pravděpodobně v důsledku malé propagace účast posluchačů nedosáhla obvyklé výše, protože
umělecký zážitek stál za to.

O několik dnů později však byl kostel obsazený do posledního místečka. 3. června po několika letech došla řada
na Pěvecký sbor českobratrské církve evangelické v Trnávce, aby přivítal pěvecké sbory celého Chrudimského seniorátu. Přijelo osm sborů, z nichž každý předvedl několikaminutový program. Do toho zařadil to nejlepší, co si na tuto

příležitost připravil a nadšení posluchači si užívali hezké odpoledne.
Shodou okolností právě na toto datum připadly kulaté narozeniny našeho pana faráře. Členové místního pěveckého
sboru pro něj zazpívali blahopřání a věnovali mu slušivé mexické sombréro.

Rybářské závody

26. 5. 2018

Po roce se uskutečnily na rybníku v Trnávce rybářské
závody. Po velkém sponzoru, kterým je obecní úřad
v Trnávce, přibyl i sponzor Sev.en EC. Proto mohla být
jako hlavní cena zakoupena motorová sekačka s pojezdem.
Začátek prezentace byl stanoven na půl sedmou, ale
první natěšení závodníci se začali scházet už před šestou hodinou. V sedm hodin bylo připraveno 55 soutěžících svést boj o sekačku. Hned po zaznění výstřelu se
z vody podívaly první ryby. Stejně jako minulý rok nebyla nouze o cejny, kteří byli bodováni jedním bodem za kus. Nějaký ten kapr se taky ukázal. Kapr se bodoval co centimetr, to bod. Za první poločas se vytáhlo z vody sedm kaprů.
Do jasného vedení se dostal pan Cuhorka, kterému se poštěstilo vytáhnout z vody dva kapry a šest cejnů. Před zahájením druhého poločasu vedl o 45 bodů.
Hodinová pauza posloužila na občerstvení a k přesunu na další vylosovaná místa. Začal neúprosný stíhací závod o dostižení vedoucího závodníka. Pan Horák
v průběhu druhého poločasu chytil 49 cejnů a jednoho kapra. Za vítězem panem Cuhorkou skončil o jednu rybu.
V konečném součtu se chytilo 14 kaprů, což je o polovinu víc, jak vloni. Počasí se
vydařilo a můžeme se těšit na další ročník rybářských závodů.
Rybářský spolek děkuje všem sponzorům a zúčastněným.
Text a foto Jiří Vojáček
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