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Podzimní
krása

Cena 5 Kč

kouazla,ry
ca

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,

konaného dne 19. 10. 2016 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková, Šolta,
Valenta, Žičař

Program
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Rybářským spolkem
Trnávka
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Řečany n. L.
6. Odsouhlasení čestného prohlášení o sběru bioodpadu
7. Schválení pověření starosty schvalovat rozpočtová
opatření
8. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
9. Diskuse
10. Schválení usnesení
11. Závěr

D

ětmi nelibě očekávané loučení s prázdninami proběhlo letos trochu netradičně.
Krásný slunečný den, v poledne přistavený autobus,
rodiče loučící se se svými ratolestmi, zamávat a hurá
za tajemnem… Cestu jsme si krátili vzájemným seznamováním, zastávkou pro dospělé na kafčo a pro děti
na svačinu. Čekalo je také překvapení: plná krabice
lineckých koleček. To byste koukali, jak rychle cukroví
zmizelo :-) … Mňam!!
A konečně na místě. DIVALO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA v Líbeznicích u Prahy je nevelká budova, na které
mohly děti nechat oči. Mísily se v nich pocity radosti,
očekávání i strachu.
Uvnitř přítmí, všude okolo nás kouzelnické rekvizity.
V prvním patře kouzelnický obchod a salonek kouzelníka všech dob Harryho Houdiniho. Tam jsme nezapomněli sáhnout na kouzelnickou hůlku, která prý splní
naše tajná přání! Někdo šel i dvakrát :-).
Samotné představení neslo název „ S kouzly kolem
světa“. Putovali jsme letadlem a v každé zemi, ve které
jsme přistáli, na nás čekala typická a originální kouzla.
Děti čarovaly na jevišti i v hledišti, některá kouzla se
mohly i naučit. Zábava nejen pro děti!
Po představení jsme se s kouzelníkem Pavlem a jeho
asistentkou Martinou mohli vyfotit a děti dostaly navíc
fotografii s věnováním a podpisem.
U východu si ještě
rozebraly výtisky
časopisu ABC a jeli
jsme domů.
Nejde opomenout,
jak starší s úplnou
samozřejmostí
pomáhaly men-

ším. Bylo to bezvadné odpoledne s partou bezvadných
dětí!
… A co dál?
Pan řidič nás odvezl do Trnávky až na hřiště V ráji.
Tady už byl připravený oheň, buřty a skákací hrady.
Podvečer zakončila country kapela Paráci z Pardubic.
Věříme, že dětem se den líbil stejně jako nám!
Těšíme se na další!
Hanka a Terka

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
pí. Škopková, Žičař osvědčili správnost zápisu z veřejného zasedání dne 20. 7. 2016.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni p. Holec, Suchánek.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena p. Likešová.
4. P. starosta navrhl, aby byl program veřejného zasedání doplněn proti původně zveřejněnému programu
o bod: Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016
Výsledek hlasování: pro 7
5. V
 eřejnoprávní smlouva s Rybářským spolkem Trnávka
Na základě žádosti Rybářského spolku Trnávka je
navrhováno poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč
na nákup ryb formou veřejnoprávní smlouvy.
6. V
 eřejnoprávní smlouva s obcí Řečany n. L.
Obec Trnávka má uzavřenu smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Obce Řečany n. L. o poskytování

služeb v oblasti požární ochrany včetně zásahů při
požárech. Obec Řečany zakoupila pro SDH starší
požární vozidlo v hodnotě cca 650 000 Kč a požádala obec Trnávku o poskytnutí dotace na opravu
a dovybavení tohoto vozidla, aby mohlo plně sloužit
svému účelu. Navrhuje se poskytnutí částky 150 tisíc
Kč formou veřejnoprávní smlouvy.
7. Sběr bioodpadu
P. Vlastimil Barták bytem Řečany n. L. požádal o příslib formou čestného prohlášení, že obec Trnávka mu
bude předávat biologicky rozložitelný odpad vzniklý
v obci, aby se mohl zúčastnit projektu OPŽP s názvem Intenzifikace systému BRKO.
Výhody pro obec Trnávka: bezplatně trvale umístěný
velkoobjemový kontejner, kde může obec průběžně
odkládat bioodpad z veřejných ploch a občané odpad, který se nevejde do biopopelnic (např. ořez
okrasných dřevin).
8. P ověření starosty schvalovat rozpočtová opatření.
Dosavadní praxe schvalování rozpočtových opatření,
tj. změn proti původnímu rozpočtu byla taková, že
tyto změny byly schvalovány na veřejném zasedání
dodatečně až po vynaložení příslušných finančních
prostředků. Jednalo se např. o řešení havarijních situací (oprava kanalizace) nebo změny nákladů na plánované akce, a to do plusu i do minusu. Správně by
však takové změny měly být předem schváleny
na veřejném zasedání, což by vyloučilo rychlé reakce
na nepředvídané okolnosti.
V souladu se zákonem o obcích se proto navrhuje,
aby byl starosta obce pověřen schvalováním rozpočtových opatření s tím, že na nejbližším veřejném zasedání je povinen informovat zastupitelstvo.
9. V dnešním veřejném zasedání budou podle dosavadní praxe provedeny změny rozpočtu, které se formou
rozpočtového opatření č. 2 předkládají ke schválení.
10. Z
 právu o činnosti OÚ přednesl p. starosta.
• Stav přípravy cyklostezky: do konce roku 2016 by
měla obec Řečany vykoupit pozemek na koncový díl
cyklostezky a rovněž lze předpokládat dokončení dědického řízení, které zatím brání zrušení zúženého
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místa. Pokud se obě tyto akce podaří, bude cyklostezka provedena v úplném rozsahu s předpokládaným zahájením stavby v 1. čtvrtletí 2017.
• Obec má stále problémy se stavem kanalizace, které způsobují neukáznění občané a které nadměrně
zvyšují náklady na opravy a údržbu. P. starosta opět
důrazně upozorňuje, že do kanalizace se může vypouštět pouze splašková voda a nesmějí se tam házet různé odpady, zejména vlhčené ubrousky a kapesníčky. Tvrzení výrobce, že jsou tyto pomůcky
běžně rozpustné ve vodě, není pravdivé, nebo ucpávají ochranné koše a čerpadla, která následkem toho
zkratují. Pokud by tento stav pokračoval, bylo by nutno přistoupit k účtování stočného podle skutečných
nákladu a kvůli několika nezodpovědným nebo pohodlným občanům budou postiženi všichni.
• Symboly obce: v červnu 2016 byly naší obci uděleny symboly – znak a vlajka. Slavnostní uvedení těchto
symbolů do užívání bude při setkání rodáků a přátel
obce v květnu 2017. Zatím byly u firmy Alerion Brno
objednány vlajky, označení na začátku a konci obce
a označení obecního úřadu.
• Po svátku Památky zesnulých bude opravena střecha bývalé márnice (sklad nářadí) S opravou fasády
se počítá v roce 2017. Vedle objektu bude zřízen přístřešek s lavičkou, čímž bude upraven dosud ladem ležící pozemek.
• Každý z občanů, který topí v kotli ústředního topení
na pevná paliva o příkonu od 10 do 300 kW, je povinen do konce tohoto roku nechat provést revizi kotle. Obecní úřad nebude zajišovat hromadnou návštěvu revizních techniků, nebo každý výrobce kotlů má
své pověřené pracovníky. Jejich seznam najdou občané např. na stránkách aptt.cz/opravneni-ozo.php
nebo na stránkách konkrétních výrobců.
• Dne 21. 10. v 17 h proběhne v místním hostinci
školení řidičů – přednášející p. Mareš, autoškola Peml.
Školení je bezplatné, zváni jsou všichni, kdo mají zájem o nové dopravní předpisy.
• Dne 18. 9. 2016 se sešla ustavující schůze Sportovního a kulturního spolku Trnávka. Byly schváleny stanovy, zvoleny orgány spolku a po zápisu do spolkového rejstříku bude účelem spolku zajišování sportovních
a kulturních akcí včetně přípravy zřízení víceúčelového hřiště. Spolek je otevřený, další zájemci o činnost
se mohou hlásit na OÚ.
• Bylo zřízeno další místo pro sběr tříděného odpadu
na ploše naproti parkovišti obecního úřadu. Umístěné
kontejnery: sklo barevné, papír, plasty, drobný kovový
odpad (plechovky) + 1 rezervní místo. Toto sběrné místo může sloužit i pro návštěvníky hřbitova, pokud budou mít zájem třídit odpad po úklidu výzdoby hrobů
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a přispět tak ke snížení nákladů na odvoz netříděného odpadu.
11. Diskuse
P. Štěpina:
V souvislosti s posledním bodem zprávy o činnosti OÚ
předložil dokument nazvaný „Petice proti umístění kontejnerů proti kostelu, které budou hyzdit jedno z posledních
pěkných míst v obci. Stejně tak betonová plocha.“
Vyhodnocení „petice“ podle zákona č. 85/1990 Sb.
• Název petice je zavádějící – nejde o betonovou plochu, nýbrž o plochu z lehké zámkové dlažby.
• Dokument má dva listy s 51 podpisem občanů, z toho
nejméně ve třech případech jsou podpisy stejné.
• Označení a popis petice je pouze na jednom listě,
na druhém je 6 podpisů občanů, aniž by bylo zřejmé,
co vlastně podepsali.
• Na žádném listě není povinná informace o tom, kdo
petici sestavil.
Podle zákona č. 85/1990 Sb. se takovou peticí nemá
úřad vůbec zabývat.
Přesto považuje p. starosta za nezbytné informovat občany, z jakého důvodu byla sběrná místa rozšířena.
Současný stav: v obci jsou dvě tzv. „hnízda“ kontejnerů
na tříděný odpad:
– u obchodu: 2x plasty, 2x sklo;
– u hospody: 1x plast, 1x papír, 2x sklo a kontejner na použité oděvy.
Zejména kontejnery na papír a plasty jsou neustále přeplněné a nepomohlo ani rozšíření termínu odvozu. Obyvatelé blízkých nemovitostí si stěžují, že jim odpady při větru
létají až na plot. Dále občané upozorňovali, že chybí kontejner na drobný kovový odpad.
Zákonná úprava:
Podle návrhu nového zákona o odpadech by se do roku
2023 měl postupně zvyšovat poplatek za ukládání netříděného odpadu na skládku ze současných 500 Kč
na 1850 Kč/1 tuna. I když jde zatím o návrh, není pravděpodobné, že by došlo ke zmírnění.
Doporučení EKO – KOM:
Maximálně motivovat občany ke třídění odpadu, a to jak
finančně, např. snížením poplatku za TKO pro ty, kteří
řádně třídí, a tím, že třídění odpadu bude pro občany co
nejsnadnější, např. zřizováním kontejnerových „hnízd“
v místech, kde prochází nejvíce občanů s doporučenou
docházkovou vzdáleností 100–150 m apod. Z toho důvodu se zastupitelé na svých pracovních poradách už skoro
rok touto problematikou zabývali. Finanční motivace občanů nepřipadá vzhledem ke zrušení poplatku v úvahu.
Řešilo se tedy umístění dalších kontejnerů, případně jiný
systém sběru tříděného odpadu.
–N
 ávrh nákupu pytlů a jejich přidělování do domácností:
další náklady na obaly a na svoz pytlů. Tento systém je

používán na plasty a neřeší třídění dalších složek. Svezené obaly není kde bezpečně skladovat. V současném
sběrném dvoře na velkoobjemový a nebezpečný odpad
není místo, kromě toho byl povolen pouze jako dočasná
stavba a povolení nebude prodlouženo, nebo stav areálu a jeho zabezpečení neodpovídá současným předpisům.
–U
 místění dalších kontejnerů u sběrného dvora – je na okraji vesnice, zcela mimo běžné trasy pohybu občanů.
–U
 místění kontejnerů jihovýchodně od ulice Obránců míru
– je žádoucí, protože v této části obce žádné kontejnery
nejsou.
–U
 místění na konkrétním místě:
• u zdi provozovny Speciál Transport – námitka
p. Štěpiny, že se nechce z oken svého domu dívat
na kontejnery. Podstatnější je však skutečnost, že křižovatka je nepřehledná, jezdí tudy děti na hřiště
a zvýšeným provozem by mohlo dojít k úrazu.
• na parkovišti u OÚ – parkoviště je stavěno pro parkování osobních vozidel, provozem sběrného vozu
o váze cca 35 tun hrozí poškození zámkové dlažby
• u zdi hřbitova za boční brankou – stavebními úpravami by mohlo dojít k poškození kořenů habrů, při nakládání k olámání větví. Jde přitom o řadu vzácného
druhu habru a už při opravě hřbitovní zdi byl úřad
upozorněn, že nesmí dojít k poškození stromů.
Ze všech těchto důvodů schválili zastupitelé na pracovní
poradě 29. 8. 2016 šesti hlasy proti jednomu umístění
kontejnerového „hnízda“ naproti parkovišti OÚ s tím, že
podklad bude tvořit zámková dlažba, místo je přehledné
a pro techniku přístupné po asfaltové komunikaci a pro
estetický účinek bude ze tří stran osázeno dřevinami.
K argumentu, že bude kolem kontejnerů nepořádek, lze
jen dodat, že to není otázka jejich umístění, ale slušnosti
těch, kteří tam odpad ukládají.
Pí. L. Sadilová
– Byl už proveden kamerový monitoring kanalizace?
Zatím ne, neoprávněné napojení svodu dešové vody je
možné zjistit hlavně po přívalových deštích, které v posledním období nebyly.
– Kdy se počítá s opravou tzv. panelové cesty?
Definitivní rozhodnutí bude moci být vydáno až po vyjasnění budoucnosti firmy Eichenauer v Trnávce. Obec
učinila písemný dotaz, na který dosud nedostala od vedení firmy odpově.
P. O. Holec:
– Počítá se s přistavením velkoobjemového kontejneru
na bioodpad a kdy?
Poprvé v sobotu 29. 10. od 9 do 11 h, pak znovu
5. 11. ve stejnou dobu.
V Trnávce dne  19. 10. 2016

V. Likešová
zapisovatelka

12. Protože další dotazy nebyly, byla schválena následující usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje následující usnesení:
– č. 22/2016 Veřejnoprávní smlouvu s Rybářským spolkem Trnávka o poskytnutí dotace 5 000 Kč na nákup
ryb.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
– č. 23/2016 Veřejnoprávní smlouvu s obcí Řečany n. L.
o poskytnutí dotace na pořízení, opravu a vybavení hasičského vozu pro Sbor dobrovolných hasičů obce Řečany n. L. ve výši 150 000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
– č. 24/2016 Čestné prohlášení, že jako producent
BRKO v obci bude předávat vzniklý odpad provozovateli systému sběru v rámci projektu OPŽP s názvem: Intenzifikace systému sběru BRKO – Vlastimil Barták.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel
(p. Holec)
– č. 25/2016 Pověřuje podle § 99 odst. 2 a § 102 odst.
2 písm. a) zákona o obcích starostu obce schvalováním
rozpočtových opatření. O těch je povinen informovat
na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstvo.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti
(p. Suchánek)
– č. 26/2016 Rozpočtovou změnu č. 2/2016 dle přílohy
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti
(p. Suchánek)
Po hlasování o posledních dvou usneseních požádal
p. starosta p. Suchánka o sdělení konkrétních výhrad, které k těmto usnesením má. P. Suchánek uvedl, že své stanovisko nemusí zdůvodňovat a že hlasoval podle svého svědomí. Stejně odpověděl i dvěma přítomným občankám,
které se ho na důvody zeptaly.
12. Z
 ávěr
Protože program veřejného zasedání byl vyčerpán,
p. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání ve 20 hod.
Ještě poznámka k petici popsané v tomto zápise:
Zájem signatářů petice o zachování veřejné zeleně
v obci je velmi potěšující a obecní úřad za něj občanům děkuje. Zároveň předpokládá, že se tento zájem
projeví také prakticky tím, že nebudou svá vozidla
parkovat na travnatých plochách, nebudou je ničit
a umožní jejich sekání a údržbu. Jistě by bylo žádoucí,
aby i ostatní občany a návštěvníky obce upozorňovali na nutnost dodržování těchto zásad.

p. Holec, Suchánek
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta
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Třídění
odpadů
(tentokrát
už naposled)

Založení spolku SaKS
D

ne 18. září se v hostinci v Trnávce uskutečnila historicky první schůze
členů nově založeného Sportovního a kulturního spolku. Náplní spolku
je rozvíjení sportovních a kulturních aktivit v obci Trnávka a pořádání a zajišování sportovních, kulturních a společenských akcí, provoz a údržba sportovních a kulturních zařízení v majetku obce.
Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace
momentálně čítající 20 členů a další čtyři mají podanou žádost. Ve výboru
spolku jsou: p. Valenta, p. Šoltová a p. Mišková. V kontrolní komisi jsou:
p. Škopková, p. Vojtíšek a p. Tylerová.

U hospody byl nově umístěn bílý
kontejner na textil, kabelky ap.
Přesný popis toho, co do kontejneru patří, najdou občané
na letáku firmy, která charitativní sběr provozuje. Není proto
nadále nutné odkládat nepotřebný textil do popelnic
na směsný odpad.
Na novém sběrném místě naproti parkovišti obecního úřadu
jsou umístěny nádoby: 1x plasty,
1x papír, 1x sklo – bílé i ba
revné do jedné nádoby,
1x drobný kovový odpad (edi
vá nádoba). Patří tam plechovky od konzerv a drobné
kovové předměty, nikoli
sklo!

Kamenný most
v Řečanech nad Labem

Koncert Corvus Quartet v Trnávce

V

září roku 2014 vystoupilo poprvé v Trnávce v kostele Českobratrské církve evangelické smyčcové hudební těleso Corvus Quartet.
Primárius Libor Ježek a cellista David Matoušek jsou členy Komorní filharmonie Pardubice, autor aranží
a druhý houslista kvarteta Petr Vrá-

na už je šest let profesorem na konzervatoři Evangelické akademie
v Olomouci a Petr Klas se pohybuje
na půdě Základní umělecké školy
v Hlinsku.
Corvus Quartet má velmi široký repertoár, od klasické hudby přes
rock, pop, hudbu filmovou, ale i metalovou a minimalistickou. Corvus
Quartet přinesl spoustu verzí známých skladeb, např. Morriconeho
Once upon a Time ze známého
filmu Tenkrát na Západě, ústřední
melodii z filmové série o Angelice,
melodii z filmů o Jamesi Bondovi,
Imagine Johna Lennona, Bohemian Rhapsody od Queenů, Stairway to Heaven od Led Zeppelin
nebo Nothing Else Matters od Metallicy.

Kostel v Trnávce byl tehdy plný
a sedělo se i na přistavených židlích. O kvalitě tohoto hudebního seskupení není pochyb, my jsme se
znovu přesvědčili 17. září na jejich
dalším vystoupení.

M

ost, který spojuje obce Řečany nad Labem a Kladruby nad Labem je
v současné době v havarijním stavu,
podle odborníků má narušenou statiku a může se stát, že bude v dohledné době odstaven z provozu,
což by znamenalo pro spoustu lidí
problém, jelikož další nejbližší most
pro auta je až v Přelouči.
Vedoucí krajského odboru dopravy pan Ladislav Umbraun odhaduje cenu nového mostu na 160 milionů korun. Náměstek hejtmana
odpovědný za dopravu, pan Jaro-

mír Dušek uvedl, že kraj shání provizorní mostní konstrukci, kterou by
dočasně problém vyřešil. S vybudováním nového mostu to totiž nebude
tak jednoduché, Ředitelství vodních

cest nepočítá s investicí do nového
mostu, a tak náklady budou nejspíš
v režii Pardubického kraje, který se
bude snažit získat na stavbu mostu
dotaci.
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Požár
ve chvaletické
elektrárně
30. 8. 2016

T

oho dne kolem čtvrté hodiny
ranní okolí elektrárny Chvaletice probudilo houkání sirén.
K rozsáhlému požáru třetího
stupně se sjely jednotky z Přelouče a Pardubic, dobrovolní hasiči

V

Aktivisté Greenpeace
na chladicí věži

pondělí 3. 10. 2016 v ranních
hodinách proniklo 11 členů hnutí
Greenpeace do areálu chvaletické
elektrárny a následně obsadili jednu z chladicích věží. Elektrárna byla
odstavena z důvodu plánované modernizace i kvůli nedávnému požáru, takže nedošlo k narušení jejího
provozu. Po poledni vyvěsili aktivisté
na věži první část transparentu,
v úterý plánovali vyvěsit druhou
část. V poledních hodinách proběhla na parkovišti diskuze mezi za-
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městnanci elektrárny a dalšími členy
hnutí, kteří byli přítomni. Diskuze se
ale nesetkala s pochopením, většinou se ozýval nesouhlasný pískot.
Členové hnutí Greenpeace se snažili vyzvat politiky i veřejnost, aby
odmítli rekonstrukci a elektrárna
byla následně odstavena. Policisté
se pokoušeli s aktivisty vyjednávat,
ale bezvýsledně, aktivisté byli připraveni strávit na věži více dnů.
V úterý aktivisté k již vyvěšené části
transparentu přidali druhou část.

Ve středu aktivisté nápisy odstranili,
zapálili barevné dýmovnice jako
symbol škodlivin, které z elektrárny
vycházejí a zahájili sestup. Elektrárna vyčíslila škody, které vznikly jejich
neoprávněným počínáním v areálu,
minimálně na 600 000 Kč.
V současné době elektrárna modernizuje 3. a 4. blok právě kvůli
ekologičtějšímu provozu. 5. listopadu proběhl v elektrárně i den otevřených dveří pro veřejnost, a ten
se týkal právě modernizace.

ze Zdechovic, Řečan nad Labem,
Kladrub nad Labem, Přelouče, Lipoltic, Břehů, Choltic i hasiči
chvaletické elektrárny. Pomoci
bylo potřeba bylo také z vedlejšího kraje, dorazily hasičské jednotky z Čáslavi, Starého Kolína
a Žiželic.
Předmětem zásahu byla hořící
zauhlovací technologie s dopravníkovým pásem, který se
velkým žárem propadl. Požár se
podařilo dostat pod kontrolu
před šestou hodinou ranní, kolem
deváté se hasičské sbory rozjely
zpět na své základny a místo zůstalo pod kontrolou pouze elektrárenských hasičů.
Naštěstí při požáru nikdo nebyl
zraněn, a předběžná škoda byla
vyčíslena na 50 milionů korun.

listopad 2016

Barevný podzim
v naší MŠ

Hřiště V Ráji
opět ožilo hudbou
N

a trnáveckém hřišti to v letošním létě opět
ožívalo hudbou, 20. srpna k nám zavítala
skupina Mogul a my jsme si mohli poslechnout
předělávky starých hitů. V sobotu 10. září se
pak konalo již tradiční Trnávkohraní, již deváté
v pořadí, a pod širým nebem jsme si tentokrát
poslechli Petru Pohankovou, Psychic Attack, Leváka Boba, Death Wish Kids, Los Utřinos a svými košilatými historkami oživil program i lidový
vypravěč Petr Kloubák.

Dnešní blahopřání
k životnímu jubileu patří
dvěma dámám:

Vlastě Konvalinové
a paní

Blance Vítkové,
a narozeniny také oslaví
pánové

Josef Smolík
a Pavel Balý.
A jim zdraví slouží
ještě dlouhá léta!
A s velikou radostí
vítáme naše dvě
nové občanky,

Leničku
Suchánkovou
a Adélku Salfickou.
Holčičkám přejeme do života
jen všechno nejlepší a jejich
rodičům radost a štěstí
vedle jejich ratolestí.

Konec roku se blíží a my bychom chtěli poděkovat všem občanům
za přízeň a zájem o dění v Trnávce.
Díky vašim podnětům a aktivitám můžeme společně z Trnávky
vytvářet příjemné místo pro žití a vyžití, pro odpočinek,
zábavu a setkávání. Kéž by nám to všem vydrželo!
Zastupitelé obce vám přejí

hezké vánoce, pohodu,
zdraví a lásku
Rafaelo kuličky
5 dkg másla
5 dkg cukru
1 vanilkový cukr
15 dkg bílé čokolády
2 lžíce rumu
2 lžíce citronové šávy
15 dkg kokosu
mandle
Máslo a cukr rozetřete
do pěny. Přidejte jemně
nastrouhanou čokoládu,
rum a část kokosu. Nechte
v chladu chvíli oschnout.
Tvarujte kuličky, doprostřed vmáčkněte mandli
a obalujte v kokosu.

P

očasí nám v minulých dnech
přálo, a tak jsme pořádali
vycházky do přírody – hlavně
k Tišině. Vycházky byly zaměřené na pozorování podzimní přírody, určování druhů stromů
a jejich plodů, na sběr přírodnin.
Ty nám pak posloužily k výrobě
figurek, zvířátek, ozdob a panáčků Podzimníčků.
Školku jsme vyzdobili barvami
podzimu, děti měly rovněž
za „domácí úkol“ nosit z domova určené přírodniny – plody, zeleninu či
ovoce.
V týdnu, ve kterém jsme si povídali o ovoci, naše výstava ovocných plodů
byla velmi bohatá, a tak jsme z jablíček pekli štrúdl. Děti se střídaly u válení těsta, cukrovaly a zavinovaly. Paní kuchařka nám ho upekla a když
jsme přišli z vycházky, pustili jsme se do něho. Byl moc dobrý.
Další týden jsme si povídali o zelenině. Tady hrály hlavní roli brambory.
V písni, kterou děti mají rády, se zpívá: „… brambory, to je strava naše,
někdy jsou jen na loupačku, někdy je z nich kaše...“
A tak nám paní kuchařka brambory na loupačku uvařila. Každý si bramboru vlastnoručně oloupal a měli jsme bramborové hody.
Každý den se děti předháněly, kdo nasbírá na zahradě víc spadlých
kaštanů. Z některých jsme vyráběli figurky, většinu jsme uložili a v zimě je
doneseme zvěři do krmelce.
V září již přijelo do školky
divadlo VÍLA SRDÍČKOVÁ
s pohádkou Jak si zajíci
hráli na školku.
16. září jsme vyjeli autobusem na EKOSTEZKU HORECKÝ DVŮR. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých
a poučných věcí o ochraně
přírody a ekologii.

Perličky
z naší školičky

Paní učitelko, on mě bouchnul dozadu
do obličeje.


Na začátku školního roku chodíme
po školce a ukazujeme dětem
všechny prostory.
„Děti, te jdeme do hospodářské budovy,
kde vaří paní kuchařka...“ Procházíme kuchyň, sklady i kotelnu a když vyjdeme
ven, ozve se: „A to byla ta hospoda?“


Jaké je dnes, děti, počasí?
Je vystrčené sluníčko.


A na jakém stromě rostou žaludy?
Na žaludníku.


Dva hoši si povídají:
„Já chodím na řeč.“ (nápravu řeči)
„Já chodím taky, já jsem objednaný
navždycky.“


Paní učitelko, že pro nás už přijdou
mamkové a taky?


Na vycházce :
„Paní učitelko, víte o čem si povídáme?“
„O něčem a potom o něčem jiném.“
Pavla Šupová
Učitelka MŠ

Letos

poprvé

L

etošní první zářijový den připadl
na čtvrtek a oproti jiným propršeným začátkům školního roku tentokrát prvňáčky doprovázely při jejich
důležitém životním kroku sluneční paprsky. Rozloučení se tentokrát odehrálo venku před mateřskou školkou,
žáčci byli po slavnostních proslovech
ošerpováni a obdrželi krásnou knihu
o kocourovi od spisovatelky žijící
v Řečanech nad Labem, paní Marcelly Marboe s názvem Zrzoun
– hrdina dvou světů. Poté již nasedli
do dvou kočárů tažených starokladrubskými koňmi a vydali se ke škole,
kde proběhlo slavnostní uvedení
a uvítání v přízemí školy. Letos
do školních lavic nastoupili z Trnávky:
Petr Přibyl, Kateřina Oberreiterová
a Ivan Sorban.
Přejeme prvňáčkům, a se jim ve škole líbí, a najdou spoustu nových kamarádů a nosí domů samé jedničky!
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