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Zápisy z veřejného zasedání
Informace o očkování proti covidu
Kostel v Řečanech v proměnách času
Zprávičky z mateřské školičky

Cena 5 Kč

Advent za časů koronaviru

Bylo nebylo, bude...
Ohlédnutí starosty za rokem 2020
a co nás eká v roce 2021

Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát vám do nového roku 2021 zejména
mnoho zdraví, štěstí a pracovních úspěchů. Celý minulý
rok poznamenal COVID-19 a s ním zavedená opatření.
Svět se v mnoha oblastech zastavil. Byl vyhlášen nouzový
stav a lidé byli omezeni v cestování, rušily se kulturní
i sportovní akce. Omezení nás limitovala i při stavebních
akcích, a tak jsme v obci neuskutečnili vše, co bylo naplánováno.
Bývalo zvykem, že jsem vás začátkem roku seznámil
s kulturními akcemi. I na rok 2021 jich je naplánována
celá řada včetně SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL obce
Trnávka, jehož V. ročník by se měl v měsíci květnu uskutečnit. Dále je v plánu uspořádat tradiční akce jako Vítání a Loučení s létem, Country festival a další. Předpokládá se pořádání rybářských závodů místním rybářským
spolkem. O všech akcích vás budeme průběžně informovat jak na vývěskách, tak www stránkách naší obce.
Na jiném místě našeho zpravodaje se dozvíte informace
o provozu sběrného dvora, který po loňské rekonstrukci
uvádíme do provozu. Budete v něm moci uložit elektro-

Letošní rozsvícení vánočního stromku
kvůli covidové situaci neproběhlo…
vlastně proběhlo, ale ne tak, jak jsme
si v minulých letech zvykli.
Stromeček se rozsvítil už 25. 11. bez
přihlížejících, bez koled a bez té pravé
vánoční atmosféry. Byli jsme ale moc
rádi, že děti reagovaly na výzvu
ohledně výzdoby
stromečku.
Už
v sobotu před
první adventní
nedělí se začaly
na stromečku
objevovat první ručně dělané ozdobičky.
Před druhou

odpad, kovový odpad, pneumatiky od osobních automobilů a velkoobjemový odpad.
Na častý dotaz, kam uložit
stavební suť, mohu pouze odpovědět, že na skládku Zdechovice, protože naše obec nemá oprávnění s tímto odpadem jakkoli nakládat.
V letošním roce se začne s I. etapou plánované rekonstrukce komunikace v ulici Dlouhá a Polní, a to v rozsahu
od domu čp. 119 po čp. 63. Druhou stavební akcí bude
vybudování chodníku mezi nemovitostmi čp. 85 a čp. 73.
Bude také pokračovat rekonstrukce přečerpávacích šachet splaškové kanalizace. Dále by měl být v prvním pololetí letošního roku schválen nový Územní plán a také
Program rozvoje obce na roky 2021–2027.
Závěrem bych vám rád popřál návrat lepších časů, dobrou náladu a ať rokem 2021 procházíme s pevným zdravím.
S přáním úspěšného roku
Radek Valenta, starosta obce

adventní nedělí přišel čas na Mikuláše, čerty a anděly. Ani tyto bytosti to
letos s nadělováním neměly jednoduché. Nepříznivá opatření jim však nezabránila v tom, aby se vypravily k dětem a vyslechly si připravené básničky,
písničky a sliby, že už budou hodné.
Jako odměnu za statečnost dostaly
všechny děti tašku plnou překvapení.
Poté už se přiblížil opravdový vánoční
čas. V označené schránce jsme našli
dopisy pro Ježíška. Všechny jsme je
zabalili do balíčku a poslali Ježíškovi,
aby věděl, co si děti přejí. Doufáme,
že se všem jejich přání splnila a že
Vánoce byly plné rozzářených dětských očí, tedy krásné, šťastné a spokojené.
– km

3

únor 2021

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 9. 11. 2020 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: pí Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková,
Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař
1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 5 zastupitelů, tj. nadpoloviční většina,
a veřejné zasedání je proto usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno
na úřední desce od 2. 11. do 10. 11. 2020.
2. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu
pí. Smolíková, Robert Valenta.
Výsledek hlasování: 5 pro
3. P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí. Likešová.
Výsledek hlasování: 5 pro
4. Uzavření VPS s Městem Chvaletice – dokončení pořízení územního plánu pro Obec Trnávka
Příslušným k pořízení územního plánu je ze zákona odbor
územního plánování stavebního úřadu MÚ Přelouč. Z dů-

Blahopřejeme
V minulých měsících oslavili svá jubilea

Marcela Součková,
Miroslav Souček, Jana Musilová,
Pavel Beňadik, Vlasta Žičařová
a Marie Balá.
Přejeme mnoho dalších spokojených let,
veselou mysl a hodně zdraví.

vodu jeho dlouhodobé nečinnosti (cca 1,5 roku) a nutnosti územní plán urychleně dokončit a schválit, požádal
obecní úřad Město Chvaletice, které má k dispozici kvalifikovaného zaměstnance o uzavření veřejnoprávní smlouvy
na zpracování konečné verze územního plánu.
Usnesení č. 24
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku
územně plánované činnosti s Městem Chvaletice.
Rozsah: dokončení pořízení územního plánu pro území
obce Trnávka.
Výsledek hlasování: 5 pro
5. U
 zavření dodatku č. 1 s firmou Miros Pardubice a.s.
Miros Pardubice a.s. požádal o změnu termínu dokončení rekonstrukce panelové silnice – 1. etapy, neboť
vzhledem k opatřením proti COVID-19 nemá dostatek
zaměstnanců. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
předpokládá zahájení stavby nejpozději v únoru 2021
a dokončení k 31. 5. 2021. Podmínky dotace tato změna neovlivní.
Usnesení č. 25
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje dodatek
smlouvy o dílo č. 1 – 14/2020/20 016 s firmou MIROS
Pardubice a.s.
Výsledek hlasování: 5 pro
6. Z
 práva o činnosti OÚ
• Na úvod p. starosta konstatoval, že podnět z minulého
veřejného zasedání ohledně nepovolené skládky stavební suti před některými nemovitostmi byl vyřízen tak, že
byla provedena kontrola a závažnější závady byly zjištěny
ve dvou případech. Majitelům nemovitostí byly zaslány
dopisy s výzvou k uvedení obecních pozemků do pořádku do 15. 11. 2020.
•Stavba chodníku mezi cyklostezkou a mostkem pokračuje, je pokládána dlažba.
•Podzimní úklid obce – probíhá hrabání a odvoz listí.
•Mikulášská nadílka – způsob provedení bude rozhodnut
podle celostátních opatření, v případě omezení kontaktů

budou dárkové balíčky rozvezeny do jednotlivých domácností.
•Rozsvícení vánočního stromečku – společná akce se nebude konat z důvodu protiepidemických opatření.
25. 11. bude stromeček rozsvícen bez účasti veřejnosti,
rodiče s dětmi mohou kdykoliv přijít a umístit svou ozdobu na stromeček. Fotografii dítěte u stromečku mohou
rodiče poslat na OÚ a vyjádřit se, zda souhlasí se zveřejněním ve Zpravodaji č. 1/21. Dopisy dětí Ježíškovi mohou být vhozeny do schránky OÚ.
•Vánoční koncert plánovaný na 7. 12. 2020 je zrušen, poV Trnávce dne 9. 11. 2020

V. Likešová
zapisovatelka

kud situace dovolí, mohlo by se uvažovat o koncertu
na Velikonoce.
•Informace o schůzi spolku Pardubická Labská – příspěvek Obce Trnávka na rok 2021 bude činit 13 500 Kč.
7. Diskuse
Nikdo z přítomných občanů se do diskuse nepřihlásil.
8. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 19.15 hod.
L. Smolíková, R. Valenta
ověřitelé zápisu

Radek Valenta
starosta

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,

konaného dne 14. 12. 2020 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: pí. Míšková, Likešová, Smolíková, Valenta Radek, Valenta Robert, Škopková, Žičař
11. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 7 zastupitelů a veřejné zasedání je proto
usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 7. 12.
do 15. 12. 2020.
2. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu
pí. Míšková, Žičař.
Výsledek hlasování: 7 pro
3. P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí. Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro
4. Rozpočet

na rok 2021
Vzhledem k nedostatku informací o případných opatřeních v příštím roce byl návrh rozpočtu zpracován jako
odhad podle stavu roku 2020. Předpokládané příjmy by
měly činit 10,5 mil. Kč, výdaje při použití úspory z předchozích let 13,1 mil Kč. Z větších akcí se počítá s rekon-

strukcí panelové silnice a stavbou chodníku v ulici
Obránců míru od čp. 85 po ulici Dlouhá, a to včetně
odstavné plochy.
Usnesení č. 26
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje rozpočet
obce na rok 2021 s celkovými příjmy 10 541 tis. Kč, celkovými výdaji 13 112 tis. Kč a zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 2 571 tis. Kč.
Výsledek hlasování: 7 pro
5. Výhled rozpočtu na období 2022 – 2023
V podstatě – opět pro nedostatek informací – se jedná
o poměrně formální záležitost. Navrhuje se proto obdobný stav jako u rozpočtu na rok 2021 – příjmy i výdaje cca 10,5 mil. Kč ročně.
Usnesení č. 27
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023.
Výsledek hlasování: 7 pro
6. Plán inventur
Jako každoročně bude v lednu 2021 provedena inventarizace hmotného i nehmotného majetku obce
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k 31.12.2020. Navrhuje se inventarizační komise
ve složení:
předseda: pí Smolíková
členové: pí Petržílková, p. Radek Valenta
Usnesení č. 28
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje plán inventur na rok 2020 a inventurní komisi ve složení:
předseda – pí Libuše Smolíková, členové – pí Jana Petržílková a p. Radek Valenta.
Výsledek hlasování: 7 pro
7. D
 odatek ke smlouvě se SOP a.s. Přelouč
SOP Přelouč předložil dodatek č. 1 ke smlouvě o odvozu odpadu na rok 2021, kterým zvyšuje platby za některé položky. I přes zvýšení budou tyto náklady hrazeny z rozpočtu obce a platby za žádný druh odpadu
nebudou ani nadále občanům předepisovány.
Usnesení č. 29
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje dodatek smlouvy č.1/2021 ke smlouvě č. 90/02 o nakládání s odpady v obci
Trnávka ze dne 28. 3. 2002 s firmou SOP a.s. Přelouč.
Výsledek hlasování: 7 pro
8. Směrnice GDPR
Protože jsme uzavřeli novou smlouvu o zajišťování GDPR
se Sdružením místních samospráv, byla zkontrolována
i původní směrnice GDPR a upravena podle aktuálních
podmínek. Nové znění se proto předkládá zastupitelstvu
ke schválení.
Usnesení č. 30
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje směrnici
o nakládání s osobními údaji (GDPR).
Výsledek hlasování: 7 pro
9. H
 robová místa na veřejném pohřebišti
K 31. 12. 2020 končí nájemní smlouvy na hrobová místa
na hřbitově v Trnávce. V průběhu 10 let od uzavření dosavadních smluv došlo ke změnám zákona o pohřebnictví,
proto jsme obdrželi jednak vzor nájemní smlouvy na další
období, který je podstatně podrobnější než dosavadní
smlouvy a vzorový řád veřejného pohřebiště. Předkládá se
proto návrh na schválení nového textu smlouvy o nájmu
hrobového místa a zároveň se navrhuje mírné zvýšení ceny
za služby z dosavadních 65 Kč/rok na 70 Kč/rok. Důvodem
je zvýšení cen poskytovaných služeb. Nový řád veřejného
pohřebiště bude předložen ke schválení zastupitelstvu
obce po konzultaci s Krajským úřadem v Pardubicích.
Usnesení č. 31
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje vzorový text
nájemní smlouvy na hrobová místa na veřejném pohřebišti v Trnávce na období 2021 – 2030.

Dále schvaluje cenu nájmu hrobového místa ve výši
5 Kč/m2/rok a cenu služeb ve výši 70 Kč/rok.
Výsledek hlasování: 7 pro
10. D
 ohody zastupitelů o provedení práce
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání je povinno projednat dohody o provedení práce, které budou uzavřeny
v roce 2021 s některými zastupiteli za práce vykonávané
ve prospěch obce. Jedná se o:
pí Smolíkovou – úklid obecního úřadu
pí Likešovou – pokladna OÚ
p. Radka Valentu – údržba veřejné zeleně
p Žičaře – agenda IT
Usnesení č. 32
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje uzavření dohod o provedení práce na rok 2021 se členy zastupitelstva
p. Radkem Valentou (údržba veřejné zeleně), p. Romanem Žičařem (IT práce), pí Václavou Likešovou (pokladní
OÚ) a pí Libuší Smolíkovou (úklid obecního úřadu).
Výsledek hlasování: 7 pro
11. O
 dměny neuvolněných členů zastupitelstva v roce
2021
V roce 2021 zůstanou odměny neuvolněných členů zastupitelstva jako v roce 2020, neboť odměny a platy ústavních
činitelů byly zmrazeny. Bod je proto pouze informací, usnesení se k němu nepřijímá.
12. M
 imořádné odměny zastupitelů
Je umožněno poskytnout zastupitelům za mimořádné úkoly plněné v roce 2020 odměny, a proto se navrhuje následující usnesení:
Usnesení č. 33
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje odměnu zastupitelům – pí Libuši Smolíkové, pí Václavě Likešové,
pí Kateřině Míškové, p. Robertu Valentovi a p. Romanu Žičařovi za aktivní účast, organizaci a provedení nařízených
opatření proti COVID–19 v jarní i podzimní vlně, pí místostarostce JUDr. Marii Škopkové za kontrolu a zpracování
smluvních vztahů obce, zejména přípravu výběrových řízení a starostovi p. Radku Valentovi za přípravu podkladů
k novému územnímu plánu obce a součinnost s firmami
na stavebních akcí a přípravě dalších, a to v maximální výši
dle § 76, odst. 2, zákona 128/2000 o obcích.
Výsledek hlasování: 7 pro
13. Zpráva o činnost OÚ a diskuse
Od předchozího veřejného zasedání uplynula krátká doba
a navíc s omezením činnosti, proto nebyla zpráva zařazena jako samostatný bod. P. starosta však poskytl základní
informace:
• Rozpočtové opatření č. 3/2020 – byly nakoupeny dluho-

pisy investiční společnosti za 5 mil. Kč s výnosem
300 000 Kč ročně. Investovaná částka je plně pojištěna
a v případě potřeby je možno prostředky získat s třicetidenní výpovědní lhůtou.
• Připravuje se Program rozvoje obce na léta 2021–2027.
Konečná verze bude projednána a schválena na VZ
v dubnu 2021.
• 8. 12. byl zkolaudován chodník od cyklostezky k mostku
bez závad, drobné terénní úpravy okolí (krajnice, zatravnění) budou provedeny na jaře 2021.
• Nový sběrný dvůr bude po dobu rekonstrukce panelové
silnice dočasně mimo provoz. O přesných termínech
a možnostech ukládání velkoobjemového odpadu budou občané informováni na úřední desce a na dalších
oznamovacích plochách.
• Po zpracování projektové a stavební dokumentace bude
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele chodníku a odstavné plochy mezi čp. 85 a ulicí Dlouhou.

• Na jaře proběhne čistění Morašického potoka.
•B
 ude nutná rekonstrukce jedné kanalizační jímky a zřízení záchytného koše před čističkou odpadních vod.
Do diskuse se přihlásila pí A. M.:
– Jaká je situace s bývalou budovou Eichenaueru?
Vzhledem k opatřením proti COVID–19 došlo ke zpoždění
s projednáním a schválením dokumentace EIA pro společnost Mangan. Schválení se předpokládá na podzim 2021
a teprve poté může být rozhodnuto o těžbě manganu
a tím i o zdroji prostředků pro záměry obce (školka, komunitní dům). Do té doby je nutno objekt aspoň v minimální
míře udržovat, aby nedošlo k nevratným škodám.
14. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné
zasedání v 19.30 hod.

Z důvodu ochrany osobních údajů mohou být některé údaje ve zveřejněném zápise začerněny.
Plné znění zápisu je k dispozici k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.
V Trnávce dne 14. 12. 2020

V. Likešová
zapisovatelka

27. 3.	Maškarní
30. 4.	Čarodějnice
15.5.	Rodáci
19. 6.	Rockový večer + sportovní odpoledne
3. 7.	Vítání léta
17. 7.	Letní kino
7. 8.	Country Pod komínem
28. 8.	Loučení s létem
11. 9.	Sportovní odpoledne
5. 12.	Mikuláš

K. Míšková, R. Žičař
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Termíny otevření kontejnerů na velkoobjemový odpad
V Ráji v roce 2021:
Vždy sobota od 10 do 11 hodin
Vybírá se velkoobjemový odpad, kovový šrot a elektroodpad, pneumatiky se vybírají pouze od osobních aut.
13. 2. Roman Žičař, Radek Valenta
13. 3. Robert Valenta, Roman Žičař
10. 4. Robert Valenta, Radek Valenta
15. 5. Roman Žičař, Radek Valenta
12. 6. Robert Valenta, Roman Žičař
10. 7. Robert Valenta, Radek Valenta
14. 8. Roman Žičař, Radek Valenta
11. 9. Robert Valenta, Roman Žičař
9.10. Robert Valenta, Radek Valenta
13.11.	Roman Žičař, Robert Valenta,
Radek Valenta
OÚ Trnávka si vyhrazuje zrušení některých termínů
(březen–červen) z důvodu rekonstrukce komunikace
v ulici Dlouhá. O případném zrušení budeme informovat na obecních vývěskách a www stránkách.
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Očkování proti COVID-19
v Pardubickém kraji
Z oznámení, které jsme obdrželi
od náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví pí
Ing. Michaely Matouškové MPA uvádíme:
„V současné době očkujeme především zdravotníky, a to nejen v nemocnicích, ale i ambulantní specialisty,
všeobecné lékaře a stomatology
a soustavně připravujeme rozjezd očkovacích míst. Nyní nemáme volné
vakcíny a žádáme stát o jejich doplnění.
Při dodržení strategie očkování počítáme s fází 1A a 1B. Ve fázi 1A dle
této strategie budou očkovaní profesní zdravotničtí pracovníci a klienti domovů pro seniory a také občané nad
80 let věku z řad veřejnosti.
V těchto dnech probíhá jednání o zřízení velkokapacitních očkovacích
center ve městech, kde máme nemocnice poskytující akutní péči. První
očkovací centra II. typu budou od
1. února otevřena v Pardubicích,
Chrudimi,
Litomyšli,
Svitavách
a v Ústí nad Orlicí. Jejich provoz bude

8 hodin denně 5 dnů v týdnu. Jednáme o tom se starosty uvedených
měst. V pondělí 18. ledna Pardubický
kraj zkušebně zahájil provoz velkokapacitního očkovacího centra v Sále
Jana Kašpara v Pardubicích. Jeho
zkušební doba byla zpočátku 8 hodin
denně 5 dnů v týdnu a v následujícím
ostrém provozu předpokládáme
12 hodin denně 7 dnů v týdnu. Personál bude zajištěn zčásti z Nemocnice
Pardubického kraje. Administrativní
pracovníky zčásti zajišťuje Pardubický
kraj.
Se starosty obcí s rozšířenou působností jednáme o možnosti zřízení očkovacích míst či návštěvě mobilního
týmu, který však bude velmi omezen.
Na časté dotazy našich občanů sdělujeme, že mobilní týmy dle vládní
strategie nebudou moci jezdit do jednotlivých domácností. V této věci
předpokládáme jednání se starosty,
kteří znají své občany i jejich potřeby.
Budeme dále jednat o možnostech,
jak proočkovat i občany jednotlivých
obcí co nejrychleji. Je však nutné zdůraznit, že jsme limitováni počtem vak-

cín, které do našeho kraje přijdou,
a tedy v závislosti na nich budeme
v budoucích dnech zvažovat možnost
zřízení dalších očkovacích míst či mobilních týmů. Je tedy dost možné, že
vzhledem k nedostatku vakcín budeme i v tomto dost omezeni.
S prosbou o spolupráci ve vakcinačních centrech jsme oslovili všeobecné
praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní specialisty a stomatology
i jejich zdravotní sestry, aby nám v očkovacích centrech vypomáhali. Těší
mě, že jejich reakce jsou velmi vstřícné a děkuji jim za to.
15. ledna byl spuštěn centrální registr
pro očkování. Už od rána se ukázaly
potíže s jeho přetížením. Formulář
dotazníku, který občané vyplňují přes
centrální registrační systém, je podle
našeho názoru zvláště pro starší občany složitý a usoudili jsme, že bude
nutností v této věci našim seniorům
pomoci. Proto Pardubický kraj zprovoznil od pondělí 18. ledna krajskou
infolinku s číslem 466 026 466. Tato
krajská infolinka pomůže občanům
s registrací k očkování a bude v provozu PO + ST od 8–17 hodin a v ÚT,
ČT, PÁ od 8–14 hodin. Týká se opravdu jen pomoci s registrací k očkování. Pro zodpovězení dalších dotazů
v souvislosti s očkováním bude nutné
kontaktovat státní linku 1221.“
Je ovšem nutno dodat, že situace se
mění každým dnem zejména pokud
jde o množství vakcín, které jsou
k dispozici. Doporučujeme proto sledovat aktuální zprávy na stránkách
Pardubického kraje https://www.pardubicakraj.cz/ockovani. K datu tohoto příspěvku (26. 1. 2021 do Zpravodaje Trnávky) bylo očkování nově
registrovaných dočasně pozastaveno.
– mš
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Nové nájemní smlouvy
na hrobová místa

Obecní úřad v Trnávce oznamuje, že od 15. 3. 2021 bude uzavírat nové nájemní smlouvy na hrobová místa na veřejném pohřebišti v Trnávce na roky
2021–2030. Smlouvy budou uzavírány v úředních hodinách Obecního úřadu
Trnávka.
V období od 15. 3. do 15. 4. 2021
Pondělí od 15 do 18 hodin
Středa od 9 do 12 hodin

V období od 15. 4. 2021
Pondělí od 16 do 18 hodin

Nájemci hrobových míst si připraví svá data (číslo hrobu, jméno, příjmení,
datum narození, korespondenční adresu, telefonní číslo, emailovou adresu)
a data další určené kontaktní osoby (jméno, příjmení, korespondenční adresu,
telefonní číslo, emailovou adresu) a případně data o zemřelých za posledních
10 let (jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí).
Nájemci hrobových míst, kteří z důvodu věku nebo vzdálenosti od místa bydliště se nemohou dostavit osobně, mohou tyto údaje poslat na adresu Obecního úřadu poštou nebo elektronicky na outrnavka@trnavka-obec.cz a smlouva
jim bude zaslána k podpisu.
Nájemné budete moci uhradit v hotovosti do pokladny Obecního úřadu nebo
– mš
převodem na účet obce, variabilní symbol bude číslo nové smlouvy.

Informace
esemeskou
V zájmu lepší informovanosti občanů nabízí Obecní úřad Trnávka
obyvatelům i majitelům rekreačních objektů v obci možnost požádat o zasílání SMS zpráv
na mobilní telefony (jeden kontakt pro jedno číslo popisné).
Tento způsob nenahrazuje fungující informační systémy, tj.
úřední desku, vývěsky, hlášení
místního rozhlasu apod. Měl by
sloužit k rychlému a stručnému
oznamování aktuálních událostí,
jako např. výpadky dodávek elektřiny, odečet spotřeby vody apod.
Zájemci mohou o zasílání těchto
zpráv požádat vyplněním jednoduché žádosti při příležitosti placení stočného nebo jakékoliv jiné
– mš
návštěvy úřadu.
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Dvakrát vysvěcený kostel
v Řečanech nad Labem
K

dysi dávno bylo místo plné tůní
a slepých ramen labských, které
se původně jmenovalo Řečňany – ves
lidí v říčním území. Postupem času se
vyskytla jména Řečejany, Řečjany,
na mapách se vyskytovaly názvy jako
Reczechynau, Rzenczengau a dokonce Wřiečeny. Všechny tyto jsou
ale různé názvy dnešních Řečan nad
Labem.

V Řečanech je vyvýšenina, na které
dodnes stojí velmi starý románský
kostel, existuje domněnka, že před
stavbou kostela bylo toto místo pohanským obětištěm a pohřebištěm.
S nástupem křesťanství však byly
na našem území stavěny kostely
a nejinak tomu bylo i zde.
Kostel byl vysvěcen 14. listopadu
1165 Panně Marii pražským biskupem Danielem, vysvěcení se zúčastnil
i český král Vladislav II. se svojí ženou
Juditou Durynskou. Král při této příležitosti daroval kostelu drahá roucha
a mešní nádobí. Biskup Daniel vložil
do oltáře ostatky svatých a listinu zvanou autentika, která potvrzovala tuto
událost. Roku 1737 tuto listinu našel
v olověné schránce pod oltářem tehdejší zdechovický farář Procházka
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a dnes už je originál ztracen, dochoval se pouze opis s četnými chybami.
Jména vztahující se k zakladatelům
kostela jsou uváděna jako: Laclav,
Praedbock (pravděpodobně Předbor
nebo Předvoj, čáslavský kastelán)
a jeho manželka Borena (pravděpodobně Božena). Na zadní straně této
autentiky byl zápis z pozdější doby, že
biskup Václav Nikopolský vysvětil kostel znovu 24. října 1407 Maří Magdaleně. Nová autentika pak byla sepsána v poválečné době a 28. září 1952
vložena do kamenného oltáře.
Řečanský kostel patří k nejstarším
kostelům, které se nám v Čechách
z této doby zachovaly. Známe datum,
kdy byl postaven a od té doby se
na něm málo změnilo. Je prvním jednolodním kostelem v naší oblasti,
který má uvnitř vyvýšené místo, kam
směla jen šlechta oddělená od prostého lidu. Kostel má chudou vnitřní
výzdobu, oltář je zdobený obrazem
Maří Magdaleny z první čtvrtiny
18. století, po stranách jsou sochy
sv. Petra a Pavla. V sakristii je malá
zpovědnice. V kostele je žulová křtitelnice, pravděpodobně od jeho založení, takže z ní bylo pokřtěno už mno-

ho a mnoho generací. Zvony byly
ulity v dílně Ptáčkově v Kutné Hoře.
Větší zvon z kostela byl vydán v roce
1916 k válečným účelům a menší
zvon pocházející z roku 1505 odvezli
za okupace Němci. Po válce byl v Německu nalezen a vrácen, ovšem popraskán. Na věži je jen malý zvonek
pro vyzvánění poledne a klekání.
Dále víme, že kostel v první polovině
17. století vyhořel a od té doby často
opravován. V roce 1960 byla střecha
pokryta novými latěmi a šindelem
a byl zaveden hromosvod. Při jeho
kopání byly nalezeny kosterní pozůstatky, důkaz, že kolem kostela býval
hřbitov.
Kostel byl dlouhá léta od vysvěcení

pod patronací Sedleckého kláštera,
podle starých zápisů kol roku 1376
byl v Řečanech kněz Oldřich z Jenišovic. Klášter měl dvě třetiny, třetinu
měla pak Kateřina, vdova po Sulkovi
z Řečan. Rok poté k témuž Oldřichovi
přibyl patron panoš Zbyněk z Řečan.
Faráře pak Řečany postrádaly od roku
1618. Od roku 1703 je pak kostel filiálním kostela zdechovického.
A jak to bylo s náboženskými poměry? Po husitských válkách se ještě
dlouho přijímalo pod obojí. Roku
1629 císař nařídil, aby obyvatelstvo
přestoupilo ke katolictví. Podle tehdejšího správce Petra Kořínka Jeníkovského bylo katolíků jen 36 %, naději k pokatoličení mělo dalších 58 %

obyvatelstva, v Řečanech byli pak
označeni dva kacíři, v Labětíně tři
a v Trnávce žádný. Vesničané na polích zpívali nábožné písně se světským nápěvem, schovávali své bible
kam se dalo, třeba i do těsta v díži,
pokud se blížilo nebezpečí. Až roku
1781 byl vyhlášen toleranční patent
a obyvatelé se mohli hlásit ke třem
křesťanským vyznáním. Lidé houfně
přecházeli k evangelické víře.
Na konec trochu odbočíme: víte, co
byla „železná či zádušní“ kráva? Farář dostal od šlechty pozemky ke kostelu a faře, aby sloužil mše za jejich
duše a jejich předky. Tak konali i sedláci, ale místo pozemků dávali farářovi krávy. Farář tyto krávy půjčoval
chudým sedlákům za pevný poplatek.
Pokud kráva uhynula, sedlák musel
obstarat novou a stále platit poplatek
v kovu – odtud název železná kráva.
– vš
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V září jsme zahájili nový školní
rok. Z mladších dětí se stali
předškoláci a na jejich místa
nastoupily úplně nové děti.
Školka je i letos plně
obsazená.

Zprávičky
z mateřské školičky

Na podzim jsme na zahradě naší
školky uspořádali bramboriádu. Počítali jsme brambůrky, trefovali se jimi
do branky, házeli na cíl a kouleli je.
Také jsme na nedalekou louku chodili
pouštět draky a naučili se plno nových
básniček a písniček. Byli jsme na výletě v Babiččině dvorečku, kde jsme viděli, ale také nakrmili a pohladili
spoustu domácích zvířátek. Navštívilo
nás divadélko „Zpívající koťata“
a na zahradě jsme si mohli prohlédnout dravce z říše ptáků, ale i savce.
Starší děti stihly dvě lekce již tradiční

„sportovní školičky“, která probíhá
v tělocvičně základní školy, kde děti
sportují pod vedením zkušených lektorů. Také proběhla návštěva dětí ze
ZUŠ Přelouč, které jim zahrály
na housle.
Od 5. 10. jsou do odvolání všechny
akce zrušeny, včetně lekcí angličtiny,
které se podařilo domluvit i přesto, že
zájem dětí ze školky byl malý.
V pátek 4. prosince nás navštívil Mikuláš s čertem a přinesl dětem dárečky. Předtím mu ale musely slíbit, že
budou hodné a zazpívat mu písničku.

Provoz MŠ probíhal bez omezení až
do 11. 12., kdy se v MŠ rozšířila nákaza virem covid a zařízení bylo až do
4. 1. 2021 uzavřeno. Ježíšek na nás,
i přesto nezapomněl a pod školkovým
stromečkem na nás čekaly dárky.
Společně jsme se na chvilku vrátili
do vánočního času.
Nyní si užíváme sněhu, který po delší
době napadl i u nás v nížině. Na zahradě děti postavily několik sněhuláků, koulují se a využíváme i malý kopeček, kde se dá sáňkovat.
Radka Kovaříková, učitelka MŠ
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