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Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,

konaného dne 29. 12. 2015 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková, Šolta,
Valenta, Žičař

Program

R

ok s rokem se sešel a do naší obce opět zavítal Mikuláš s andělem a několika
čerty. Jejich příchod byl slyšet zdáli a ohlásilo ho řinčení řetězů a zvonění zvonečku. Čerti byli hned tři a měli opravdu spoustu práce.
Nad vším ale dohlížel Mikuláš s andělem, kteří si vyslechli spoustu básniček a písniček. Jakmile děti slíbily, že budou hodné, Mikuláš čerty
zahnal a dětem rozdal spoustu sladkostí a dárečků.
A jelikož se říká, že čert nikdy nespí a všechno vidí, zanechal tu a tam za oknem kousek černého uhlíku.
Mikuláš slíbil, že se příští rok opět přijde podívat, jestli
děti splnily to co slíbily a jestli byly opravdu hodné.
Na závěr bych chtěla poděkovat OÚ Trnávka
V těchto dnech oslaví významné jubileum
za poskytnutí finančního daru na mikulášské balíčky
a tajemným bytostem (Radka Valentová, Vilma
paní Marie Kazdová.
Tomanová, Tereza Kholová, Petr Lorenc, Ondřej
Přejeme mnoho dalších let ve zdraví a pohodě.
Míšek), že nám pomáhájí udržovat tyto tradice
v naší obci.

Blahopřejeme

1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení podmínek poskytování daru obce
5. Schválení zrušení vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za odpady a 1/2010 o místních poplatcích
6. Schválení návrhu obecního znaku a vlajky
7. Schválení smlouvy a dodatku smlouvy SOP
8. Schválení změny rozpočtu č. 3/2015
9. Schválení rozpočtu pro rok 2016
10. Schválení plánu inventur na rok 2015
11. Schválení usnesení
12. Oznámení o záměru pronájmu rybníka
13. Oznámení o podmínkách kotlíkových dotací
14. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
15. Diskuse
16. Závěr
1. P. starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání jsou
přítomni všichni členové zastupitelstva a veřejné zasedání je usnášeníschopné.
2. Ověřitelé zápisu z minulého veřejného zasedání p. Žičař a p. Šolta osvědčili správnost zápisu z veřejného
zasedání ze dne 5. 10. 2015.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně
zvoleni p. Holec, Suchánek.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena p. Likešová.
4. P oskytování darů obce - pí. místostarostka:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ve výši 5
zůstává v platnosti. Nově se navrhuje podrobněji upravit podmínky poskytování darů občanům tak, že se tyto
dary týkají fyzických osob, které mají v obci Trnávka
trvalé bydliště nebo jsou vlastníky pozemku se stavbou
s číslem popisným a plní veškeré povinnosti, které vůči
obci mají. Dále se zpřesňují podmínky pro prokázání
nároku, splatnosti daru a zániku nároku.

5. Z
 rušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 a 1/2013
V současnosti podle těchto vyhlášek platí občané poplatky za odvoz odpadu ve výši 250 Kč na osobu ročně, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek ze psů. Všechny tyto poplatky se počínaje
1. lednem 2016 ruší.
6. Návrh obecního znaku a vlajky byl předložen přítomným k nahlédnutí a je přílohou tohoto zápisu.
7. P. starosta informoval o smlouvě na odvoz TKO se společností SOP Přelouč na rok 2016 a o nákladech
na svoz odpadu. Zároveň apeloval na občany, aby co
nejvíce třídili odpad, nebo prodejem tohoto odpadu se
vrací finanční prostředky na účet obce.
8,9. Změna rozpočtu č. 3/2015 a návrh rozpočtu na rok
2016 byly řádně zveřejněny na úřední desce
obecního úřadu a nikdo k nim nevznesl žádné připomínky. Rozpočet na rok 2016 je sestaven jako
vyrovnaný.
10. V průběhu ledna 2016 bude provedena inventarizace majetku obce. Inventurní komise je navržena ve složení: p. Valenta, pí. Petržílková, p. Žičař, p. Holec.
11. Na základě projednání předchozích bodů byla přijata
usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje:
Usnesení č. 19 o podmínkách poskytování darů občanům:
Fyzickým osobám, které mají v obci Trnávka trvalé bydliště nebo jsou vlastníky pozemku se stavbou s číslem popisným poskytne obec Trnávka dar ve výši 4/5 z prokazatelně zaplacené částky daně z nemovitosti vyměřené
z nemovitosti v k. ú. Trnávka. Podmínkou poskytnutí daru
je splnění povinností, které má poplatník daně vůči obci
podle právních předpisů, předpisů obce a sjednaných
smluv.
Nárok na dar se prokazuje dokladem o zaplacení daně
z nemovitosti předloženým Obecnímu úřadu v Trnávce
do 15. 6. běžného roku. Dar je splatný v období od 1. 7.
do 31. 7. běžného roku, konkrétní termíny budou zveřejněny obvyklým způsobem. Nárok na dary, které nebudou vyplaceny z důvodů na straně obdarovaných do 30. 9. běžného roku zaniká.
Výsledek hlasování: 7 pro
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Usnesení č. 20 o zrušení obecně závazných vyhlášek:
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích a č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu se ruší.
Výsledek hlasování: 7 pro
Usnesení č. 21 - návrh znaku a vlajky Obce Trnávka zhotovený společností Alerion s. r. o. se sídlem v Brně ukládá
starostovi obce Radku Valentovi, aby zajistil veškeré kroky
k realizaci tohoto návrhu.
Výsledek hlasování: 7 pro
Usnesení č. 22 - smlouvu č. 90/02 včetně dodatku
č. 1/2016 se SOP, a. s., Pardubická 1630, Přelouč
o svozu KO.
Výsledek hlasování: 7 pro
Usnesení č. 23 - změnu rozpočtu č. 3/2015 a rozpočet
Obce Trnávka na rok 2016
Výsledek hlasování: 7 pro
Usnesení č. 24 - plán inventur majetku obce za rok 2015
a inventurní komisi ve složení: p. Valenta, Petržílková,
Žičař, Holec.
Výsledek hlasování: 7 pro
12. Informace o pronájmu rybníka.
P. starosta informoval o změnách v zájmové činnosti rybářů, kteří dosud neformálně dobrovolně fungovali pod
obecním úřadem. Předběžně byla založena dobrovolná
zájmová organizace Rybářský spolek Trnávka, která požádala o registraci u MV ČR. Po obdržení registrace hodlá obec Trnávka pronajmout spolku obecní rybník za následujících podmínek:
• pronájem se bude týkat rybníka č. kat. 193/1 a některých přilehlých pozemků nebo jejich částí;
• spolek bude povinen řádně hospodařit podle svých stanov a udržovat pronajaté pozemky;
• pronájem bude sjednán na dobu 10 let za symbolickou
cenu 1 Kč ročně;
• výpovědní lhůta bude 1 rok.
Záměr pronájmu bude řádně zveřejněn na úřední desce
a nájemní smlouva bude projednána na příštím veřejném
zasedání.
13. Zpráva o podmínkách kotlíkových dotací
Pí. místostarostka upozornila přítomné na možnost získání
tzv. kotlíkových dotací v Pardubickém kraji. Žádosti se přijímají od 27. 1. 2016 do 15. 4. 2016 a na úřední desce
budou zveřejněny kontakty na zaměstnance Krajského
úřadu, kteří jsou pověřeni k přijímání těchto žádostí a poskytování podrobných informací. Zastupitelstvo obce se
dohodlo, že občanům, kteří získají dotaci Pardubického
kraje, bude za stejných podmínek poskytnut z prostředků
V Trnávce dne  29. 12. 2015
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V. Likešová
zapisovatelka

obce příspěvek ve výši 15 % uznatelných výdajů, maximálně 20 000 Kč. Poskytnutí tohoto příspěvku bude v jednotlivých případech projednáno a schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva.
14. Zprávu o činnosti OÚ od předchozího veřejného zasedání a připravovaných akcích přednesl p. starosta.
• Podle informací SOP by mělo skládkování odpadu skončit v roce 2023 – předpokládá se, že většina komunálního odpadu bude vytříděna a recyklována, zbytek
bude spalován. Zároveň se budou postupně zvyšovat
poplatky za skládkování až na 1900 Kč za tunu
v roce 2022.
• Vodné v roce 2016 bude činit 32,09 Kč/m3.
• Bylo opraveno veřejné osvětlení.
• V kanalizační jímce u parku muselo být opraveno čerpadlo, opět některý z uživatelů hodil do kanalizace hadry.
• Ohledně cyklostezky Trnávka—Řečany byla na stavební
úřad ve Chvaleticích podána žádost o územní rozhodnutí. Odstranění nebo zachování skruží bude řešeno při
dokumentaci stavby.
• Po 1. lednu 2016 bude na stavební úřad předána projektová dokumentace na bývalou skládku stavební suti –
bude deklarováno jako odstavná plocha a projekt rekonstrukce či výstavby nového sběrného dvora, který
bude možno realizovat bu v omezeném rozsahu
z vlastních prostředků nebo plně včetně osvětlení, zabezpečení apod. v případě získání dotace.
• Začátkem ledna předloží projektant Ing. Linek dokumentaci na rekonstrukci panelové komunikace Dlouhá—
Polní. Akce bude zřejmě muset být realizována z vlastních prostředků obce – dotace na komunikace není
na rok 2016 vypsána.
15. Diskuse:
P. Slavíček:
– Proč je zákaz vjezdu na panelové komunikaci k Labi?
Jde o účelovou komunikaci v majetku Elektrárny Chvaletice, majitel může sám rozhodnout podle svých potřeb.
– Uvažuje se o rozdávání pytlů na tříděný odpad jako
v Řečanech?
Zatím ne, nejsou podmínky na svoz a skladování, byl přidán jeden kontejner na bílé sklo na sběrném místě u hospody a dohodnut svoz jedenkrát měsíčně.
Pí. Sadilová Lenka
– Jak bude řešena dešová kanalizace v ulici Polní?
Zatím není znám projekt panelové komunikace, lze předpokládat, že bude obsahovat řešení.
16. Závěr
Protože další dotazy nebyly a program veřejného zasedání byl vyčerpán, p. starosta poděkoval přítomným za účast.
p. Holec, Suchánek
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Rok  2015 očima  starosty

N

a úvod bych rád popřál všem
občanům, ale i přátelům naší
obce vše nejlepší a hodně zdraví
v novém roce 2016.
Tak jako v letech předchozích, tak
i letos se uskutečnilo několik kulturních akcí, na kterých jsme přivítali
jak naše občany, tak i mnoho lidí
z okolních vesnic, a to zejména
na druhém setkání rodáků a přátel
obce.
Stále oblíbenější jsou již tradiční hudební festivaly nazvané Trnávkohraní, které se konají v květnu a v září.
Nezapomínáme ani na naše děti,
pro které pořádáme na úvod jara
maškarní, se začátkem prázdnin

dětský den a při jejich konci rozloučení s prázdninami. Rok zakončujeme tradiční mikulášskou nadílkou.
Naše obec nežije jen zábavou, ale
také se ji snažíme zvelebovat. Mezi
akce, které byly nejvíce viditelné,
patří rekonstrukce silnice a chodníku
v ulici Školní a výstavba dešové kanalizace v ulici Spojovací. Proběhla
také dlouho plánovaná oprava přítoku do rybníka a odbahnění spolu
se zpevněním hrází rybníčku ,,Kamčátka“. Intenzivně se pracuje
na cyklostezce do Řečan nad Labem, která je ve fázi čekání na vydání územního rozhodnutí a následně vydání stavebního povolení.

Připravuje se také záměr výstavby
nového sběrného dvora na místě
současného za využití dotačních
prostředků.
Musím také s potěšením oznámit, že
se nám rok od roku zvyšuje počet
obyvatel. V současné době činí 221
a to dojde v letošním roce ke stavbě jednoho, možná dokonce dvou
nových domů.
Na závěr bych rád všem popřál
mnoho pracovních a soukromých
úspěchů a požádal bych všechny,
kdo budou mít nějaký nápad nebo
návrh, jak by se v naší obci dalo
něco vylepšit, aby se s námi o něj
Radek Valenta, starosta
podělil.

Důležité informace:
Pro občany, kteří mají trvalé bydliště
na obecním úřadě: Oznámení o uložení zásilky a výzvy k vyzvednutí
budou od 1. ledna 2016 zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu. Po uplynutí deseti dnů od uložení
se bude zásilka považovat za doručenou, i když si ji adresát nepřevzal.
Je tedy ve vlastním zájmu adresátů
sledovat tyto lhůty a včas si písemnosti přebírat.
Pro seniory: Nové občanské průkazy se po uplynutí platnosti stávajících dokladů budou vydávat osobám starším 70 let s platností
na 35 let. To samozřejmě platí jen
tehdy, pokud nedojde ke změně u
některého údaje zapsaného v průkazu (změna trvalého bydliště ap.).
Pak je samozřejmě nutno si občanský průkaz vyměnit.
Pozn.: Přejeme všem našim seniorům, aby jich co nejvíce mohlo žádat ve 105 letech o nový občanský
průkaz.

Pro mladistvé: Je stanovena povinnost požádat o vydání občanského
průkazu nejpozději do 30 dnů
po dovršení věku 15 let.
Pro všechny: O vydání občanského
průkazu a cestovního pasu je možno
požádat na kterémkoli obecním
úřadu obce s rozšířenou působností,
tedy např. i v místě pracoviště nebo
dlouhodobého pobytu mimo místo trvalého bydliště. Na stejném místě by
měl pak občan vydaný doklad také
převzít. Může také při podání žádosti sdělit, že si doklad vyzvedne
na jiném úřadě, v takovém případě
je však povinen zaplatit správní poplatek 100 Kč.
Pro chodce: Podle novely Zákona
o provozu na pozemních komunikacích musejí chodci, kteří se za snížené
viditelnosti pohybují na veřejné komunikaci mimo obec, nosit na oblečení reflexní prvky. Pokuta za nedodržení této povinnosti je 2000 Kč.

Pozn.: Lepší reflexní páska za pár
korun na rukávě, nežli potlučené
tělo.
Pro řidiče: Podle stejného zákona
jsou řidiči povinni odstraňovat ze
svých vozidel sníh a led, který jim
brání ve výhledu, nebo který by
mohl ohrozit bezpečnost provozu.
Pokud při silniční kontrole Policie ČR
zjistí, že vozidlo je ve špatném technickém stavu, může na místě odebrat tzv. malý techničák. Řidič pak
musí na příslušném úřadě prokázat
odstranění závad protokolem
o technické kontrole, osvědčení mu
pak bude vráceno.
Tato novela přináší více dalších důležitých změn, doporučujeme sledovat a v případě zájmu může obecní
úřad po vydání prováděcích předpisů uspořádat bezplatné školení řidičů.
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Rybářský rok 2015

Nové jízdní řády
pro rok 2016
650623 Řečany n.L.-Chvaletice-Zdechovice-Přelouč-Pardubice,Staré Čívice

T

Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016

Přepravu zajišťuje: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Chrudim, tel. 469 638 625, www.arriva-vychodnicechy.cz, info.vychodnicechy@arriva.cz
(spoje 1-4,6,7,9-17,19-22)
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Hradec Králové, tel. 495 216 074, 491 474 466, www.arriva-vychodnicechy.cz,
info.vychodnicechy@arriva.cz (spoje 5,8,18,26)
1

...
...
...
...

X

31

4 48
4 51
4 55

3

...
...

X

61

6 55
7 00
7 02
7 06
7 10

5 01 7 15
5 06 7 21
5 09 7 24
7 29

7

9

X

31

... 12 43
... 12 46
... 12 49
...

5 13
5 16
5 18
5 19
5 20
5 22
5 24
5 28
5 31
5 35
5 36
5 37
5 38

7 43
7 44
7 46
7 48
...
...
...
...
...
...
...

20
31
42

7 40 13 21
7 41 13 22
7 42 13 24
7 44 13 26
... 13 28
... 13 32
... 13 35
... 13 39
... 13 40
... 13 41
... 13 42

...
...
...
...
...
...
...
...
...

13

X

31

17

19

km

X

20

15 30 ... 20 55 ...
15 33 ... 20 58 ...
15 36 ... 21 01 ...
...
X
...
X
20
...
71
18 40
7 13 12 54
15 40 18 41 21 05 ...
7 16 12 57
15 43 18 44 21 08 ...
7 19 13 02
15 46 18 47 21 11 ...
X 15 48 18 49 21 13 ...
...
7 25 13 06 61
7 29 13 10 14 31 15 48 18 49 21 13 ...
7 31 13 12
15 50 18 51 21 15 ...
...
14 36

7 30
7 33
7 38 7 35 13 17
7 41 7 38 13 20

X
J

5

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

15 54 18 55 21 19
15 57 18 58 21 22
15 58 18 59 21 23
15 59 19 00 21 24
16 00 19 01 21 25
16 02 19 03 21 26
... ... 21 27
... ... 21 31
... ... 21 34
... ... 21 38
... ... 21 39
... ... 21 40
... ... 21 41

jede v pracovních dnech
spoj zastávkou projíždí

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

0
2
3
6
6
6
8
11

0
2
3
6

0
2
2
4
7

6
6
8
11
12

14 10
16 12 0 12
17 13 13
16 4
18
20 21
22 23

D

nejede od 23.12.15 do 31.12.15
nejede 31.12.15
nejede od 23.12.15 do 31.12.15, od 1.7.16 do 31.8.16

X

0 P635 1 od Řečany n.L.,,křiž. ................................................
Trnávka ...............................................................
2 P635 2
Chvaletice,,elektrárna .........................................
3 P630 3
Chvaletice,,u parkoviště ......................................
6 P630 4
8 P630 5
Kojice ..................................................................
0
2 6 6 6 10 P630 6
Chvaletice,,u parkoviště ......................................
2 6 6 6 10 P630 7
Chvaletice ...........................................................
4 8 8 8 12 P630 8
Chvaletice,Hornická Čtvrť ...................................
7 11 11 11 15 P631 9
D Zdechovice,,lom ..................................................
12
8 12
Zdechovice ..........................................................
P631 10
14
18 P631 11
Morašice .............................................................
8 12 16 12 20 P631 12
Zdechovice ..........................................................
9 13 17 13 21 P631 13
Zdechovice,Spytovice .........................................
0
2
3
6

0
2
3
6

0
2
3
6

P635 14

př

od

Řečany n.L.,,křiž. ................................................

20

31

př 5 41 ...

5 38
5 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
od ...

...
...
...

X

71

6 42
6 39
6 35
6 34

dopravu

zastávka jen na znamení nebo požádání

61
71

2

...
...

X

61

6 50
6 46
6 45
6 42
6 38
6 36

6 34 6 36
6 32 6 34

př ...
...
Řečany n.L.,Labětín,odb. ....................................
... 6 29
Přelouč,Lhota ......................................................
... 6 26
D Přelouč,,Pražská .................................................
... 6 24
Přelouč,,Pardubická-CENTRUM................. MHD
...
Přelouč,,Masarykovo nám. .................................
...
Přelouč,,Pernštýnské náměstí ............................
... 6 22
Přelouč,,aut.nádr. ....................................... MHD
... 6 20
Přelouč,,žel.st. ........................................ x MHD
... 6 19
Přelouč,,Jaselská ................................................
... 6 16
Valy .....................................................................
... 6 13
D Pardubice,Kokešov .............................................
... 6 10
Pardubice,Staré Čívice,Panasonic ............. MHD
... 6 09
D Pardubice,Staré Čívice,JTEKT ................... MHD
... 6 08
D Pardubice,Staré Čívice,KYB ....................... MHD
př Pardubice,Staré Čívice,Průmyslová zóna... MHD od ... 6 07
spoj jede po jiné trase
x
zastávka s možností přestupu na železniční

P635 15
16 12 16 20 16 24 P620 16
18 14 18 22 18 26 P620 17
15 19 23 19 27 P620 18
19
P620 19
19
P620 20
24 20 28 P620 21
20 16
21 17 21 25 21 29 P620 22
29 P620 23
21 17 21 25
32 P625 24
24 20 24 28
35 P625 25
27 23 27 31
38 P608 26
30 26 30 34
38 P608 27
30 26 30 34
39 P608 28
31 27 31 35
39 P608 29
31 27 31 35

23 24
23 24
24 25
25 26
25
28
31
34
34
35
35

26

TPZ Tč

4

X

42

6

X

31

8

X

31

18

22

10

71

61

X

X

12

14

16

X

20

7 11 10 03 12 26 ... 15 10 15 24 ... ... 22 54
7 07 10 00 12 23 ... 15 07 15 21 ... ... 22 52
7 00 9 57 12 20 ... 15 04 15 18 ... ... 22 50
...
15 14 X
X
...
15 10 31 20
...
15 06 16 45 18 38
6 56 9 54 12 17 ... 15 01 15 05 16 44 18 37 22 47
6 52 9 51 12 14 ... 14 58 15 02 16 41 18 34 22 44
6 47 9 47 12 10 ... 14 54 14 57 16 37 18 30 22 40
6 46
12 09 X
18 29 22 39
9 42
61 14 49 14 52 16 32
6 46 9 39 12 09 14 31 14 46 14 49 16 29 18 29 22 39
6 43 9 37 12 07 14 29 14 44 14 47 16 27 18 27 22 37
14 24

...
...
6 29 6 38 9 34 12 04 ... 14 41 14 43 16 24 18 24 22 34
6 26 6 35 9 31 12 01 ... 14 38 14 40 16 21 18 21 22 31
6 24 6 33 9 29 11 59 ... 14 36 14 38 16 19 18 19 22 29
...
...
6 22
9 26 11 56 ... 14 33 14 35 16 16 18 16
6 20 6 30 9 22 11 53 ... 14 26 14 28 16 13 18 13 22 26
6 19 ... ... ... ... 14 23 14 25 ... ... 22 24
6 16 ... ... ... ... 14 19 14 21 ... ... 22 20
6 13 ... ... ... ... 14 16 14 17 ... ... 22 17
6 10 ... ... ... ... 14 13 14 14 ... ... 22 14
6 09 ... ... ... ... 14 12 14 13 ... ... 22 13
6 08 ... ... ... ... 14 11 14 11 ... ... 22 12
6 07 ... ... ... ... 14 10 14 10 ... ... 22 11

MHD možnost přestupu na městskou hromadnou
dopravu

nejede od 23.12.15 do 1.1.16, 29.1.16, od 22.2.16 do 28.2.16, od 24.3.16 do 28.3.16, od 1.7.16 do
31.8.16, 28.9.16, od 26.10.16 do 28.10.16, 17.11.16
jede 23.12.15, od 28.12.15 do 30.12.15, 29.1.16, od 22.2.16 do 28.2.16, od 24.3.16 do 25.3.16, 1.7.16,
4.7.16, od 7.7.16 do 31.8.16, od 26.10.16 do 27.10.16

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními podmínkami IREDO. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

ak jako v předchozích letech se
místní rybáři na úvod nové rybářské sezóny sešli v místním pohostinství na výroční členské schůzi.
Ta se uskutečnila 24. ledna a bylo
na ní bilancováno předchozí období a také se mluvilo o představách
v sezóně budoucí.
Sdružení má patnáct dospělých
členů a byly prodány dvě dětské
povolenky. Byl odsouhlasen nákup
krmení a členové byli seznámeni se
změnami v rybářském řádu. Během
roku proběhlo několik brigád, při
kterých se udržovalo okolí rybníka.
Dále byla 25. listopadu z důvodu
změny legislativy svolána mimořádná členská schůze, na které starosta obce seznámil členy rybářského
spolku s nutností zřídit samostatný
rybářský spolek. Po bouřlivé diskusi
byl odsouhlasen návrh spolek založit a zvolen přípravný výbor ve složení pan Suchánek Petr, Tichý Zdeněk a Beňadik Pavel. Přípravný

Na začátku loňského prosince k nám na rybník zavítala vzácná labutí návštěva

výbor byl pověřen vypracovat stanovy a dále zajistit všechny nezbytné kroky k založení spolku
Rybářský spolek Trnávka.

Kam za kulturou

CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.5689.16423 24.11.2015

Nejbližší kulturní akcí bude Dětský maškarní ples v sobotu 19. března.
Je tedy pomalu čas začít připravovat nejkrásnější a nejzajímavější kostýmy.
Další příležitosti k setkávání občanů od nejmenších až po ty nejstarší
v průběhu celého roku:
Únor Poker
26. 3. V hospodě velikonoční turnaj v šipkách a kulečníku
30. 4. Tradiční průvod čarodějnic
28. 5. Trnávkohraní
9. 7. Dětský den
20. 8. Loučení s prázdninami
Září Trnávkohraní
Kromě toho Pěvecký sbor církve českobratrské evangelické připravuje
tradiční jarní a vánoční koncerty a počítáme obdobně jako v minulém
roce s vystoupením i cizích uměleckých skupin.
Setkání rodáků a přátel Trnávky se v tomto roce nebude konat. Zlatým
hřebem kulturního a společenského roku bude slavnostní svěcení praporu
a znaku obce. Konkrétní termín závisí na tom, kdy nám Parlament ČR
znak udělí.

6

Obecní úřad na své veřejné schůzi
konané 29. prosince odsouhlasil
záměr pronajmutí obecního rybníka
tomuto spolku.

Provozní doba
sběrného dvora 2016
Termíny otevření kontejneru
na velkoobjemový odpad V Ráji
12. 3. p. Valenta
9. 4. p. Žičař
14. 5. p. Šolta
11. 6. p. Holec
9. 7. p. Suchánek
13. 8. p. Valenta
10. 9. p. Žičař
8. 10. p. Šolta
Vybírá se velkoobjemový odpad,
kovový šrot a elektroodpad.
Pneumatiky se vybírají pouze
od osobních aut!!!
V případě, že budou mít občané
zájem o svoz bioodpadu, který
se nevejde do domovních biopopelnic, může být přistaven
v jednom jarním termínu velkoobjemový kontejner.
Vážíme si vaší vstřícnosti
a děkujeme.

listopad 2015

Jak šel čas
se Zdechovickou bránou
N

edaleko Trnávky mezi obcemi Řečany
nad Labem a Zdechovice se nachází
v lese velmi zvláštní romantická stavba —
Zdechovická brána, nazývaná též “Mazánkova hájovna“ nebo “Metálčina brána“, podle bývalé majitelky Zdechovického panství
Heleny Mettalové.
Pojme se podívat na její historii. Brána
stojí na místě prastaré stezky později zvané
“Kočárová cesta“, která směřuje od severu
k jihu kolem velmi podobné stavby zvané
“Katovna“. Není s určitostí známo, kdo tento
symbol otevírající hranice Zdechovického
panství postavil. O přesném datu vzniku není
nikde v archivech záznam, podle několika letmých zmínek se dá usuzovat, že brána byla vystavěna v 19. století cca kolem roku 1850
někým z hraběcího rodu Paarů. Název “Mazánkova hájovna“ je pak
odvozen podle obyvatele této stavby, hajného Mazánka. Do roku
2011 vlastnily tento objekt Lesy ČR, poté ho v dražbě získala obec
Zdechovice.
Postavíme-li se k bráně směrem od chvaletické silnice čelem,
po levé straně od průjezdu se nacházely chlévy, po pravé straně pak
byla obytná část. Schody do věže vedou přímo z průjezdu. V roce
2012 proběhly opravy všech dřevěných částí, krovů a byla položena
nová střecha. Byly vyvezeny sutiny a vykáceny křoviny kolem, aby budova moha vysychat. Náklady na koupi a opravy se tak vyšplhaly
bezmála na jeden milion korun. Pro návštěvníky je nyní přístupné
schodiště s věží.
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