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Zápisy z veřejných zasedání
Vše o odpadech
Velikonoce nejen u nás
Historické okénko

Cena 5 Kč

Mikulášská nadílka
Jako každý rok i letos navštívil 5. prosince
Trnávku Mikuláš s andělem a čerty. Letos
museli navštívit 38 dětí do 15 let včetně.
Mikuláš měl saně plné dárků, které chtěl
společně s andělem dětem rozdat. Neměli to však jednoduché, protože čerti si
chtěli některé hodně zlobivé děti odnést
s sebou do pekla. Anděl tedy musel děti
chránit a přimlouvat se za ně. Mikuláš je
zase nabádal k odříkání básničky nebo
odzpívání písničky. To většinou je jako příslib, že se děti polepší a už nebudou zlobit. Někde to bylo o fous, ale nakonec vše
dobře dopadlo a všechny děti zůstaly
doma a mohly se těšit z dobrot, které pro ně za finanční podpory Obce Trnávka
nadpozemské bytosti připravily. Všem moc děkujeme.
– km

Bylo nebylo, bude...
Ohlédnutí starosty za rokem 2021
a co nás eká v roce 2022
Vánoční stromeček v loňském
roce zářil do dálky, bohužel děti
kvůli opatřením proti covidu se
jeho rozsvícení nemohly zúčastnit.

Marián Vojtko v kostele

Stalo se už skoro tradicí, že v předvánoční čas připravuje Obec Trnávka pro své občany a pro občany
z blízkého okolí Vánoční koncert
v místním kostele. Letos se koncert
uskutečnil 21. prosince. Ke kostelu
začali chodit první návštěvníci již
krátce po 17. hodině. Protože však
probíhala zvuková zkouška, nedalo
se nic dělat a museli čekat venku.
Krátce před šestou hodinou byli diváci vpuštěni do vnitřního prostoru
kostela. Při vstupu se všichni podle
platného vládního nařízení prokázali certifikátem o očkování nebo
o prodělané nemoci Covid-19. Zároveň byli poučeni, že po celou
dobu musí mít zakrytá ústa a nos.
Po ukončení všech těchto formalit
mohl konečně začít očekávaný
koncert. Starosta obce pan Radek
Valenta na úvod přivítal všechny
přítomné, popřál krásné Vánoce
a hodně zdraví do nového roku. Potom přišly na řadu děti ze Základní
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školy Chvaletice v čele s panem učitelem Jaroslavem Hartlem. Některé
děti pískaly na flétny, další zpívaly
koledy a pan učitel je všechny po celou dobu doprovázel na klávesy.
Když se blížil konec jejich vystoupení, přišel pan Marian Vojtko, aby si
s nimi pár koled zazpíval. Dětem poděkoval za hezké vystoupení a program Vánočního koncertu pokračoval písněmi v jeho podání. Zazněly
písně jako Stín katedrál nebo Stokrát chválím čas. Ač byla v kostele
zima, vystoupení všech zahřálo každého návštěvníka u srdce. Všichni
alespoň na chvíli zapomněli na starosti a trable všedních dnů. Marian
Vojtko společně s dětmi navodil příjemnou vánoční atmosféru, za což

moc děkujeme. S díky nesmíme zapomenout ani na paní Doulovou,
která nám ochotně zapůjčila kostel, a na sponzory Special TRANSPORT, Sev.en energy Elektrárna
Chvaletice a Obec Trnávka, bez
kterých by se takovéto akce nemohly uskutečnit.
Děkujeme také všem, kteří se přišli
podívat a těšíme se, že se za rok
opět sejdeme.
– km

Milí spoluobčané,
rok 2022 už je v plném proudu a také nám pomalu ustupují covidová opatření. Budeme doufat, že jednou provždy. V předchozích letech jsme díky nim nemohli uspořádat některé kulturní akce, a tak se vám to letos budeme
snažit ve spolupráci s místním spolkem SaKS vynahradit.
Na jiné stránce tohoto zpravodaje najdete seznam připravovaných akcí.
Dále vás čeká v tomto zpravodaji článek o naší hospodě.
Všichni máte možnost se formou ankety k němu vyjádřit,
za což bychom byli velmi rádi.
Od března se otevře pro občany i sběrný dvůr a v dubnu
necháme přistavit kontejner na bioodpad.
Také, jak jistě víte, nás za půl roku čekají volby do místních zastupitelstev. Možná jste postřehli ve sdělovacích
prostředcích, že ze zhruba 6500 obcí nejspíš ve více jak

250 z nich nedají dohromady
kandidátku
zastupitelstva
a jejich obec tak bude dočasně spravovat úředník z ministerstva. Mám informace od některých kolegů, že mají
problém sehnat zodpovědné a pracovité lidi, kterým záleží na chodu obcí a chtějí se na něm podílet. Vím, že odměna za tuto práci a zodpovědnost není velká, ale pevně
věřím, že nás tento osud nečeká a občané Trnávky budou
mít při volbách z čeho vybírat.
Na závěr vám popřeji pevné zdraví a veselou mysl, protože každá potíž má své řešení.
S přáním úspěšného roku
Radek Valenta, starosta obce

Recyklace odkaliště Chvaletice–Trnávka

P

ráce na projektu stále probíhají
a my se pomalu dostáváme
do velmi důležité fáze: Začínáme
najímat větší množství nových zaměstnanců pro provoz ověřovací jednotky, která se připravuje v areálu EP
Chvaletice. Pro tento účel komplexně rekonstruujeme dvě stávající budovy, do nichž budou již na jaře jednotlivé moduly ověřovací jednotky
umístěny. Jednotka má sloužit pro
praktické odzkoušení navrhované
technologie, ověřit laboratorní předpoklady a vyškolit zaměstnance
do výroby vysoce čistých manganových produktů. Předpokládáme, že
denně se vyrobí přibližně 33 kg kovo-

vého manganu nebo 100 kg síranu
manganatého. Zahájení této jednotky
plánujeme zhruba na polovinu letošního roku.
V loňském roce nám byla prodloužena dvě důležitá povolení: Povolení
k průzkumu a Předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru. Díky těmto povolením máme
i nadále výhradní právo na přípravu
projektu.
Na konci roku 2021 jsme zahájili práce na Dokumentaci EIA. Některé činnosti jako např. biologický a dendrologický průzkum se prováděly v průběhu
celého loňského roku. V současné
době probíhají práce na odborných

studiích – dopravní studie, hluková
studie, studie hodnotící vliv záměru
na ovzduší, tzv. rozptylová studie
a následovat budou studie hodnocení vlivu záměru na lidské zdraví a studie hodnocení vlivu na krajinný ráz.
V prvním pololetí tohoto roku bude
dokončena studie proveditelnosti,
která je důležitým dokumentem pro
celkové vyhodnocení investičního
projektu. Jejím cílem je ověřit, zda
byly vybrány nejlepší možné varianty
a technická řešení a rovněž posoudit,
zda byly správně odhadnuty potřebné finanční prostředky pro realizaci
celého projektu.
Mangan Chvaletice
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Výpis ze zápisu
ze zasedání zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 13. 12. 2021 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
1. 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 1. 12.
do 14. 12. 2021.
2. Ověřitelka zápisu z minulého zasedání konstatovala, že
proti správnosti zápisu nebyly námitky. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu pí Míšková a p. Žičař.
Výsledek hlasování: 7 pro
3. P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro

19. 3.
11. 6.
2. 7.
29. 7.
13. 8.
20. 8.
27. 8.
10. 9.

Maškarní
Sportovní odpoledne + rockový večer
Vítání léta
Letní kino
Country večer
Letní kino
Loučení s létem
Sportovní odpoledne s večerní zábavou

V letošním roce jsme pro vás zajistili vstupenky
na muzikálové léto na zámku Kačina.
8. 7. Robinson Crusoe
9. 7. Láska nebeská
10. 7. Muž se železnou maskou
4. 6. 2022 snad už konečně odjedeme
do pražského Divadla Broadway
na slibovaný muzikál Kat Mydlář.
Doufáme, že se nic nestane
a termín již nebude zrušen.
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4. Rozpočet na rok 2022
Rozpočet je připraven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji
ve výši 10 238 tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané akce, zejména rekonstrukce střechy u čp.
70, nákup mulčovače a projektová příprava opravy
části ulice Dlouhá.
Usnesení č. 23
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje rozpočet
na rok 2022 s celkovými příjmy 10 238 tis. Kč a celkovými
výdaji 10 238 tis. Kč včleněný na závazné ukazatele, viz
příloha. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný.
Výsledek hlasování: 7 pro
5. Střednědobý

výhled rozpočtu na rok 2023–2024
Zpracování dokumentu je povinné, zejména kvůli případným žádostem o dotace. Není však závazný a navrhované akce lze měnit.
Usnesení č. 24
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024.
Výsledek hlasování: 7 pro
6. Plán inventur za rok 2021
Povinnost inventarizace veškerého hmotného i nehmotného majetku obce vzniká vždy k poslednímu dni kalendářního roku. Na zpracování inventur se zřizuje inventurní komise s navrhovaným složením: předsedkyně
pí Libuše Smolíková, členové pí Jana Petržilková, p. Radek Valenta.
Usnesení č. 25
Obecní zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2021
a inventurní komisi ve složení: předseda – pí Smolíková Libuše, členové – pí Petržilková Jana a p. Valenta Radek.
Výsledek hlasování: 7 pro
7. DPP členů zastupitelstva
Schválení zastupitelstvem obce podléhají dohody o provedení práce, které obec uzavírá se členy zastupitelstva.
V roce 2022 by se mělo jednat o dohody k organizačnímu zajištění komunálních a senátních voleb (pí Václava
Likešová, p. Radek Valenta, Roman Žičař) a provoz pokladny obecního úřadu (pí Václava Likešová).
Usnesení č. 26
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje uzavření dohod o provedení práce na rok 2022 se členy zastupitelstva

p. Radkem Valentou (organizační práce spojené s volbami), pí Václavou Likešovou (organizační práce spojené
s volbami a pokladní OÚ) a p. Romanem Žičařem (organizační práce spojené s volbami).
Výsledek hlasování: 7 pro
8. Mimořádné odměny členů zastupitelstva
Navrhuje se členům zastupitelstva přiznat mimořádné
odměny za celoroční činnost nad rámec povinností stanovený zákonem o obcích. Konkrétní důvody jsou uvedeny u jednotlivých členů zastupitelstva v usnesení.
Usnesení č. 27
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje odměnu zastupitelům – pí Libuši Smolíkové, pí Václavě Likešové a pí
Kateřině Míškové za organizaci kulturních akcí a za aktivní
účast, organizaci a provedení nařízení opatření proti COVID-19, pí místostarostce JUDr. Marii Škopkové a p. Romanu Žičařovi za kontrolu a zpracování smluvních vztahů
obce a nájemců hrobových míst, p. Robertu Valentovi
za správu a řízení provozu obecní hospody a starostovi
p. Radku Valentovi za přípravu podkladů k novému územnímu plánu obce a součinnost s firmami na stavebních akcích a přípravě dalších, a to v maximální výši dle §76, odst.
2, zákona 128/2000 o obcích.
Výsledek hlasování: 7 pro
9. Odměny neuvolněným zastupitelům od 1. 1. 2022
Bod se vyřazuje z programu, neboť do data konání veřejného zasedání nebyla úprava odměn pro rok 2022
vydána.
10. Dodatek ke smlouvě s firmou SOP Přelouč
SOP Přelouč předložil návrh dodatku č. 1/2022
ke smlouvě o nakládání s odpady č. 90/02, který stanoví podmínky a ceny odvozu TKO a tříděného odpadu v roce 2022.
Usnesení č. 28
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje dodatek
smlouvy č. 1/2002 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
11. Smlouva s firmou Tlapnet s.r.o.
Smlouva s firmou Tlapnet s.r.o. o umístění zařízení pro
poskytování internetových služeb občanům Trnávky
skončí uplynutím sjednané doby 31. 12. 2021. Služba
je poskytována šesti občanům. Záměr uzavřít novou

V Trnávce dne 13. 12. 2021

V. Likešová
zapisovatelka

smlouvu o nájmu části obecní nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce od 24. 11. do 13. 12. 2021.
V mezidobí při následných jednáních došlo k dohodě
o podstatných náležitostech smlouvy v souladu se záměrem, nájemce požádal o změnu výpovědní doby ze
tří na šest měsíců. Tato změna je v souladu s § 2312
OZ, proto je možno na tento požadavek přistoupit.
Usnesení č. 29
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou Tlapnet s.r.o. dle zveřejněného záměru vyvěšeného od 24. 11. 2021 do 13. 12. 2021.
Výsledek hlasování: 7 pro
12. Zpráva o činnosti OÚ, diskuse a závěr
• Byly započaty práce na výstavbě chodníku a odstavné
plochy – plocha dokončena, práce na chodníku probíhají v závislosti na dodávkách materiálu.
• Na kanalizačním řádu byla dokončena šachta se záchytným košem.
• 21. 12. 2021 od 18. hodin se bude v kostele konat vánoční koncert pořádaný SaKS Trnávka.
• Od 1. 12. 2021 je zavřená hospoda – na dalším veřejném zasedání budou občané seznámeni s rozborem
hospodaření tohoto zařízení.
• K 30. 11. 2021 byla na žádost nájemce ukončena nájemní smlouva na prodejnu rybářských potřeb v čp. 1.
•Mikulášskou nadílku dostalo 37 dětí, jednalo se o balíčky po 250 Kč
• Rozpočtové opatření č. 4: příjem za prodej dřeva z obecního lesa – 88 000 Kč, nájem hrobových míst –
160 000 Kč. Stejná částka vydána za opravy strojů a investice do obecního majetku.
• Rozpočtové opatření č. 5: přesun částky 135 000 Kč
mezi účetními položkami.
• Na základě upozornění p. Karla Suchánka požádal
obecní úřad Agenturu ochrany přírody a krajiny o posouzení stavu stromů v ulici V Ráji. Odborné stanovisko
ze dne 6. 12. 2021 určilo, že první lípa ve směru od křižovatky s ulicí Obránců Míru (před čp. 16) je nebezpečná pro okolí a je možno ji skácet. Všechny ostatní stromy
včetně jedné lípy a stříbrného javoru ve společenském
areálu jsou ve stabilizovaném stavu, doporučuje se pouze jejich stav průběžně sledovat, případně provést vhodný řez.
Vzhledem k tomu, že se nikdo do diskuse nepřihlásil,
p. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 19 hod.

K. Míšková, R. Žičař
ověřitelé zápisu

Radek Valenta
starosta

5

březen 2022

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 21. 2. 2022 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: pí Likešová, Míšková, Smolíková, Škopková, Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař
1. 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 14. 2. do 22.
2. 2022.
2. Ověřitelka zápisu z minulého zasedání pí Míšková konstatovala, že proti správnosti zápisu nebyly námitky. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu pí Smolíková
a Valenta Robert.
Výsledek hlasování: 7 pro
3. P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro
4. Územní plán Obce Trnávka
Nový územní plán Obce Trnávka byl zpracován a byly
zahrnuty všechny požadované změny a úpravy, zejména využití budovy býv. Eichenaueru a stanovení pozemků pro budoucí výstavbu. V průběhu přípravy a projednávání územního plánu nikdo z občanů nevznesl žádné
námitky ani připomínky.
Usnesení č. 1
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka, jako orgán obce, příslušné podle § 6 odst. 5 písmene c) zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona, s ustanovením § 171 a následujícího zákona
č. 500/2004 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává
Územní plán Trnávka formou Opatření obecní povahy
č.1/2022/OOP.
Výsledek hlasování: 7 pro

5. Záměr prodeje p.p.č. 1058/131 a 18/2
Tyto pozemky byly pronajaty paní L. L. za účelem zřízení a užívání zahrady. K prodeji dosud nemohlo dojít
podle dříve platného územního plánu, proto byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, podle které se Obec
Trnávka zavazuje prodat pozemky pí L. po schválení
nového územního plánu. K tomu došlo usnesením č. 1
na dnešním veřejném zasedání, je zaměřen skutečný
stav zahrady tak, aby pro obec zůstaly zachovány veškeré pozemky, které v dané lokalitě potřebuje. Záměr
prodeje byl vyvěšen na ÚD od 1. 2. 2022 do dnešního
dne a pí L. se ve své včas podané žádosti zavázala splnit veškeré podmínky, které obec v záměru stanovila.
Usnesení č. 2
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje prodej
p.p.č. kat. 1058/131 – ostatní plocha v k. ú. Trnávka o výměře 276 m2 a č. kat. 18/2 – zahrada v k. ú. Trnávka o výměře 290 m2 za cenu 35Kč/m2, tj. celkem 19 810 Kč paní
L. L., bytem Trnávka a pověřuje starostu p. Radka Valentu, aby v souladu se zveřejněným záměrem uzavřel kupní
smlouvu.
Do kupní ceny budou započteny náklady na zaměření pozemků ve výši 5 445 Kč a vybudování vodovodní přípojky
ve výši 24 282 Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce od 1. 2. 2022 do 21. 2. 2022.
Výsledek hlasování: 7 pro
6. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 165/1, 735/17 a 375
Záměr prodeje těchto pozemků byl zveřejněn na ÚD
od 1. 2. do 21. 2. 2022 včetně snímku pozemkové
mapy. Nikdo z občanů ani jiných osob nevznesl proti
záměru dotazy nebo připomínky. Pozemky jsou a nadále budou využívány k zemědělské výrobě, jsou propachtovány společnosti Agrozipal a pachtovné je minimální.
Jednatel firmy Ventura – Venkov požádal o prodej těchto pozemků za účelem směny pozemků v kat. území Jedousov se společností Agrozipal. Účel užívání pozemků
se nebude měnit.
K námitkám pana K. S. o tom, že obec se zbavuje svého majetku bylo vysvětleno, že obec tyto pozemky nemůže využívat např. k výstavbě, neboť jejich využití je

omezeno ochranným pásmem dráhy, záplavovým
územím Labe a obec sama na této orné půdě zemědělskou výrobu provozovat nebude. Cena pachtovného by pak vynahradila sjednanou kupní cenu asi za 60
let. P. starosta zároveň ohlásil, že se v daném bodě
zdrží hlasování o usnesení z důvodu možného střetu
zájmů – rodinný vztah k jednateli společnost Ventura
– Venkov.
Usnesení č. 3
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje prodej parcel č. kat. 165/1 o výměře 12 117 m2 a č. kat. 735/17
o výměře 2 269 m2 a č. kat. 375 o výměře 1 201 m2 vše
orná půda za cenu v místě obvyklou 35 Kč/m2 – tj. celkem
545 545 Kč předem určenému zájemci – Ventura – Venkov s.r.o. Jedousov, 535 01 Přelouč a pověřuje starostu
p. Radka Valentu, aby v souladu se zveřejněným záměrem
uzavřel kupní smlouvu. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce od 1. 2. 2022 do 21. 2. 2022.
Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
7. Uložení finančních prostředků na termínový vklad
Částka 2 mil. Kč, která pravděpodobně nebude potřeba v roce 2022, by mohla být uložena na termínovaný
vklad u J&T bank. Termín by činil 2 roky, úroky 3,9 %
p.a. budou připisovány čtvrtletně. V případě předčasného výběru by byly úroky odečteny, vložená částka
krácená nebude.

Usnesení č. 4
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje založení
účtu u J&T banky a vložení částky 2 000 000 Kč na termínovaný vklad s úročením 3,9 % na 2 roky.
Výsledek hlasování: 7 pro
8. Informace o provozu a ekonomických výsledcích místního pohostinství za roky 2019, 2020, 2021
P. starosta informoval přítomné o situaci v místním pohostinství. Zpráva v písemné formě je přílohou tohoto
zápisu z veřejného zasedání a bude v plném rozsahu
zveřejněna ve Zpravodaji č. 1/2022. Na anketních lístcích bude mít každý občan možnost vyjádřit svůj názor.
9. Rybářský spolek Trnávka
Místní Rybářský spolek bude 21. 5. 2022 pořádat tradiční rybářské závody a požádal Obec Trnávku o finanční dotaci 10 000 Kč na nákup cen pro soutěžící.
Rybářský spolek se vzorně stará o rybník a okolí, takže
obecní úřad doporučuje VPS na částku 10 000 Kč
schválit.
Usnesení č. 5
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Rybářským spolkem v Trnávce na poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč na nákup cen do rybářských závodů konaných dne 21. 5. 2022.
Výsledek hlasování: 7 pro
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Blahopřejeme
Hana Hniličková, Bohuslav Jokl,
Věra Štěpinová, Radoslav Vosáhlo,
Jana Sadilová
Hodně zdraví a pohody do dalších let
ze srdce přejeme všem našim jubialntům.

10. D
 odatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Výstavba chodníku
a zpevněné plochy
Tato stavební akce měla být podle smlouvy o dílo uzavřené na základě výběrového řízení s p. Petrem Urválkem dokončena do 31. 12. 2021. V důsledku nedostatku materiálu a dalších problémů souvisejících
s opatřeními proti COVID-19 se zhotoviteli nepodařilo
tento termín dodržet. Stavební úřad MěstÚ v Přelouči
prodloužil stavební povolení do 30. 6. 2022. Termín
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá do 31. 5.
2022 s majetkovou sankcí 500 Kč za každý den prodlení.
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje dodatek č.1
ke smlouvě „Výstavba chodníku a zpevněné plochy“ se
zhotovitelem Zednictví Urválek, Labětín 58, 535 01 Přelouč.
Výsledek hlasování: 7 pro
11. Zpráva o činnosti
• Informace o došlých žádostech o finanční příspěvek
– Krajská knihovna v Pardubicích – 5000 Kč na nákup
knih do výměnného fondu – VPS bude předložena na příštím veřejném zasedání.
– Domov U Fontány Přelouč – žádost o příspěvek na péči
o občanku Trnávky, která je tam umístěna – bude nutno
vyjasnit požadovanou částku a formu příspěvku.
• Bylo zadáno zhotovení názvu ulic a důležitých míst
v obci ve formátu shodném jako např. v Přelouči – umístění informačních tabulek bude na sloupcích.
V Trnávce dne 21. 2. 2022

V. Likešová
zapisovatelka

• Oprava ulice Dlouhá od čp. 4 ke křižovatce s ulicí
Obránců Míru a části panelové cesty v ulici Polní, která
by měla vyřešit odvod dešťové vody.
• Připravuje se projektová dokumentace ulice Dlouhá
od křižovatky s ulicí Obránců Míru k čp. 99.
• Bude zahájena příprava nových stavebních parcel
za rybníkem – stanovení ceny, zaměření pozemků, projekt přístupové cesty.
• Stromy, k jejichž odstranění dala povolení Agentura
ochrany přírody, byly pokáceny, kromě toho byl proveden prořez a odstranění větví stromů přesahujících
do silnice.
• Polomy – suché stromy v lesíku za rybníkem odstraní
členové Rybářského spolku Trnávka.
• 15. 8. 2022 zahájí Lesy ČR jako správce vodního toku
čistění Morašického potoka v úseku od Zdechovic
ke sběrně odpadů pana Hladíka.
• Informace o rozpočtovém opatření č. 5/2021 – přijatá
částka 145 000 Kč jako výnos daně příjmů fyzických
osob byla vynaložena na opravu silnic – rozpočet zůstal
vyrovnaný.
12. Diskuse
Většina přítomných vyjadřovala své názory na další
využití místního pohostinství. P. starosta tento bod
uzavřel s tím, že je potřeba, aby co nejvíc občanů projevilo svůj názor formou anketního lístku, s jehož podobou byli přítomní seznámeni, a občané obdrží lístky
do svých schránek.

– P. K. S.: Jaké je očekávané využití budovy čp. 122 – bývalý Eichenauer
Je zpracována studie, podle níž by v budově měla být mateřská školka, komunitní centrum s 21 byty pro seniory,
kuchyň a společenská místnost, případně prostory pro poskytování služeb. Realizace je zatím nad finanční možnosti obce, je sledována možnost získání dotací, ale reálnější
je výstavba ze zákonných příspěvků, na které bude mít
obec nárok po zahájení činnosti společnosti Mangan
Chvaletice.
To je zároveň odpověď na dotaz pí. L. S., kdy bude v obci
mateřská školka.
13. Závěr
Ve 20.30 hod. p. starosta poděkoval přítomným
za účast a ukončil veřejné zasedání.
L. Smolíková, Robert Valenta
ověřitelé zápisu

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.

Radek Valenta
starosta

Co bude dál s hospodou?

Historie naší hospody sahá do 70. let
minulého století, když nahradila
zbouranou hospodu „U Hrubešů”,
která stála na místě dnešní budovy
bývalé firmy Eichenauer. Do poloviny
roku 2000 ji provozovala JEDNOTA
a posléze ji prodala obci Trnávka.
Obec ji převzala i s tehdejším nájemcem panem Vlastimilem Vojtíškem,
který ji provozoval až do roku 2015.
Následně ji měl cca 2,5 roku v pronájmu pan Radek Valenta. Po něm
bezproblémové časy pro naši obec
skončily. Tím je myšleno, že nebyly
dluhy na nájemném, ani vůči dodavatelům zboží nebo energií. Následné pronájmy už bohužel tak šťastně
nedopadly, a tak ji od dubna 2019
začala provozovat obec samotná.
V průběhu let 2000–2019 proběhlo
v hospodě několik větších či menších
oprav. Mezi nimi například oprava
střechy, výměna oken a dveří, rekonstrukce sociálního zařízení nebo výměna kotle na pevná paliva.
Tak a teď trocha řeči čísel.
V roce 2019 jsme utržili 354 450 Kč
a na výdajích vynaložili 502 122 Kč,

což znamená ztrátu ve výši –147 672
lorun.
Následující rok 2020 byl poznamenán omezeními, která způsobil COVID-19, a tak bylo zhruba tři měsíce
zavřeno. I když to bylo v zimních měsících, kdy jsou tržby tradičně nižší,
byly hospodářské výsledky opět v červených
číslech.
Tržby
činily
600 989 Kč a výdaje byly 657 109 Kč,
což znamená ztrátu –56 120 Kč.
Rok 2021 začal covidovou uzávěrou,
provoz byl obnoven až v průběhu
května. Budu se opakovat, ale zisky
se opět nedostavily. Tržba činila
359 102 Kč, výdaje 447 062 Kč,
a tak ztráta byla ve výši –87 960 Kč
Od listopadu jsme hospodu uzavřeli,
aby se v zimních měsících ztráta neprohlubovala.
A to ještě nejsou v nákladech na provoz započítány položky jako palivo
(myšleno dřevo, které si sami děláme), hodiny člověka, který chodí topit, skládat pivo, jezdí pro zásoby
atd.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bychom rádi od vás, místních

obyvatel, získali názory a návrhy, co
podniknout s hospodou dál. Přílohou
tohoto zpravodaje je dotazník. Budeme velice rádi, když se nad ním zamyslíte a vyplněný do konce března
2022 odnesete do schránky na OÚ
Trnávka. Poté provedeme vyhodnocení, se kterým budete seznámeni,
a následně, s přihlédnutím k výsledkům ankety, bude rozhodnuto, co dál
s naší hospodou. V dotazníku jsou
čtyři možnosti řešení. Pokud vás napadá jiné, prosíme, napište nám ho.
a) Budovu nabídnout k prodeji bez
podmínek dalšího využití v souladu s územním plánem.
b) Budovu nabídnout k prodeji s podmínkou zachování provozu hospody.
c) Opětovně se pokusit o pronájem.
d) Provozovat pohostinství za současných podmínek, tj. s případnou ztrátou.
e) Jiné využití.
Tabulky podle jednotlivých položek
příjmů a výdajů pohostinství jsou zveřejněny na stránkách obce.

Radek Valenta
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Odpady a my
Vážení spoluobčané, ale i chalupáři z naší obce,
rád bych vás seznámil s množstvím odpadu, které jsme vyprodukovali, ale také vytřídili za rok 2021.
Odpad, který vzniká v našich domácnostech, se dělí na:
a) TKO (tuhý komunální odpad)
b) Objemný odpad – velkoobjemový kontejner
c) BIO – biologicky rozložitelný odpad
Dále zajištujeme likvidaci elektroodpadu a pneumatik.
A taky máme tříděný odpad, který dělíme na:
plast, papír, sklo, kov, jedlý olej a oděvy.
TKO jsme vyprodukovali 51,28 t (černé popelnice).
Objemný odpad 12,3 t ve velkoobjemových kontejnerech.
BIO odpadu z domácností bylo 31,93 t a z velkoobjemového kontejneru umístěného v obci dalších 51,4 t.
Dále jsme od vás odebrali 0,64 t pneumatik.
Z tříděného odpadu jsme odevzdali 5,6 t plastů, 2,88 t
papíru, 6,48 t skla, 0,22 t kovu.
Odevzdali jsme též 162 kg jedlého oleje a 789 kg oděvů.
Celkem byla za uložení a odvoz všech odpadů vynaložena
částka 404 174 Kč. Pokud spočítáme současné náklady
za likvidaci TKO + objemného odpadu a rozpočítáme je,
vyjde nám, že bychom každý z nás (nebo chalupář za nemovitost) zaplatili 831 Kč/rok.
Co z toho plyne? Že je potřeba mnohem lépe třídit! Zejména v oblasti bioodpadu! V naší obci v podstatě nepro-

bíhá soukromé kompostování, a tak za tuto využitelnou
surovinu zbytečně platíme skládkové firmě.
Naopak musím pochválit občany za odevzdávání jedlých
olejů, které se oproti předchozímu období zvýšilo, a to se
kladně odráží na stavu naší splaškové kanalizace. Bohužel
se ale stále v kanalizaci objevují věci, které do ní rozhodně
nepaří – zejména vlhčené ubrousky, dámské hygienické
potřeby, prezervativy aj.
V naší obci se už mnoho let poplatek za TKO nevybírá,
obec toto dotuje ze svého rozpočtu. Velmi neradi bychom
přistoupili k tomu, že bude opětovně zaveden. To by byl
výrazný a nepříjemný zásah do rodinného rozpočtu každého z nás!
Věřím, že se všichni zamyslíme nad tím, jak lépe hospodařit s odpady, protože částka za likvidaci odpadů každým
rokem roste.
Radek Valenta

Důležitá zpráva SOP a. s. Přelouč
Rádi bychom vám touto cestou znovu poděkovali
za spolupráci v nakládání s odpady v novém roce 2022
a obrátili se na vás s prosbou ohledně svozových nádob.
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Dlouhodobě se potýkáme s reklamacemi poškozených
nádob při svozu odpadů. Většina však souvisí s nádobami, které nejsou v našem majetku nebo nakoupené přes
naši společnost.
Ke svozu a výsypu se tak dostávají nádoby, které nejsou
certifikovány pro svoz odpadů, a proto k tomuto účelu
nevhodné. V těchto případech nemůžeme nést odpovědnost za škody.
Nákupu nádob věnuje naše společnost velkou pozornost právě z pohledu kvality materiálů, aby dlouhodobě
dokázaly sloužit účelům svozu odpadů.
S účinností od 1. 3. 2022 budeme striktně omezovat
opravu nádob, které nesplňují parametr:
- majetek společnosti SOP a.s.
- odkup certifikované nádoby od společnosti SOP a. s.
Garance bezplatné opravy nebo výměny je z naší strany
5 let od uvedení do provozu.
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Se zimou se pomalu loučíme a těšíme se na jaro.
A co je symbolem jara? Přece Velikonoce!

Jak kdo slaví Velikonoce?
Jiný kraj, jiný mrav, a proto se Velikonoce slaví všude na světě trochu jinak.
Většinou se setkáváme se stejným základem – velikonoční zajíčci, barevné kraslice,
veselá výzdoba. Přesto ale najdeme několik rozdílností, a to hlavně v průběhu oslav.
Velikonoce v USA

Velikonoce v Anglii

Velikonoce v Itálii

V USA není volno na Velikonoční
pondělí, ale pouze na Velký pátek.
Vše tedy končí o Velikonoční neděli,
kdy si rodiny pochutnávají na tradičních pokrmech, mezi které patří pečená šunka, sladké brambory nebo
jehněčí pečínka. Následně začíná lov
na vajíčka, která podle pohádky
schovává neposedný zajíček všude
po domě i zahradě. Všechny domy
zdobí bohatá velikonoční dekorace
a rodiny s dětmi se věnují barvení
kraslic. Mnoho Američanů má k těmto svátkům silný vztah, a tak dodržují
tradiční půst a pár dní před Velikonoci chodí rodiny společně do kostela.

Stejně jako v Americe je hlavním
symbolem Velikonoc hledání vajíček.
Malování kraslic není ve Velké Británii
tak rozšířené, a proto se hledají vajíčka čokoládová. Svátky zde začínají
Masopustním úterkem, který je známý jako palačinkový den. Tyto svátky
jsou věnované dětem, a proto se pořádají dětské slavnosti a večírky
a ve školách se nosí velikonoční klobouky. K jídlu se podává jehněčí pečeně se sladkými bramborami a jarní
zeleninou.

Italskou tradicí je karneval, který začíná už počátkem ledna a trvá až
do Popeleční středy. Jeho součástí
jsou pestré průvody, maškarády, tance a hudba. Důležitou součástí karnevalu jsou masky. Největší událostí
je takzvaná smrt karnevalu. V Benátkách je například slaměné tělo Krále
karnevalu naplněno výbušnými žabkami a o půlnoci je spáleno na Piazza San Marco.

Velikonoce v Německu
Němci by si svátky jara nedovedli
představit bez malovaných kraslic.
Zároveň je spojují se sportovními aktivitami, jakou jsou přenášení, házení, koulení nebo rozbíjení vajec. Mezi
oblíbené disciplíny patří hození vejce
do dálky nebo co nejvýš, ale pozor:
nesmí se rozbít! Zvykem také bývá, že
se majitel domu pokouší přehodit vejce přes střechu. Člen rodiny pak chytá na druhé straně. Hod má ochránit
stavení před bleskem.

Velikonoce v Polsku
V katolickém Polsku si většina lidí nechává své sváteční pokrmy na Bílou
sobotu posvětit. Mezi tradiční jídla
patří klobásy, šunky a ke všemu se
přidává křen, který slouží jako symbol
zdraví, ale zároveň utrpení. Pečou se
bábovky z kynutého těsta, beránci
z cukru a tradičním pokrmem je mazurek – plochý moučník s různými náplněmi. Na Velikonoční pondělí se
lidé polévají vodou, což jim má zajistit
zdravý a dlouhý život.

Nádivka se sýrem a olivami
4 tvrdé rohlíky, 1/2 hrnku mléka,
100 g strouhaného sýra, zelené
nebo černé olivy bez pecky, 1 vejce,
1 lžička sušené bazalky, špetka kypřicího prášku do pečiva, olivový olej,
hrubá mouka na vysypání formy
Tvrdé rohlíky nakrájíme na kostičky a zalijeme mlékem. Chvíli necháme
nasáknout. Zatím si nadrobno nakrájíme olivy a nastrouháme sýr. Do
mísy k rohlíkům přidáme olivy, sýr, bazalku a rozšlehané vejce s kypřicím
práškem do pečiva. Vše řádně promícháme. Zapékací mísu na srnčí hřbet
vymažeme olivovým olejem a vysypeme hrubou moukou. Formu naplníme
nádivkou a necháme péci ve středně vyhřáté troubě dozlatova. Nádivka
výborně chutná teplá i studená jako lehká letní večeře, třeba se sklenkou
dobrého vína.

Děti dostávají postavičku staré ženy,
která má sedm nohou, a symbolizuje
tak sedm týdnů půstu. V polovině postavičku rozpůlí, jednu polovinu zahodí a druhou si nechají do konce
půstu. Tradice a oslavy Velikonoc prožívají lidé v Itálii velice silně, pořádají
veliká procesí a modlí se. Za největší
lahůdku je považováno pečené jehněčí a velikonočním pokrmem jsou
také preclíky. Zkroucený tvar má
symbolizovat založené ruce při modlitbě.

Velikonoce ve světě
V Norsku jsou Velikonoce spojené
s detektivními příběhy. Kupují se knížky, detektivky běží na televizních stanicích, a dokonce i na krabici od mléka najdete smyšlené detektivní
historky o vraždách. V Chorvatsku si
přiťukávají vajíčkem. Vyhrává ten,
komu se skořápka nerozbije. Řekové
barví velikonoční vajíčka jen načerveno – barva symbolizuje ukřižování Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání.
V Rusku se po obdarování vejci třikrát
políbí, na důkaz přátelství a dobré
vůle. Na Filipínách podstupují na Velikonoce po vzoru Ježíše Krista křížovou cestu. Na hlavách mají nasazené
trnové koruny a na závěr se nechávají přibít na kříž.
Zdroj text a foto: prozeny.blesk.cz
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Dobové úryvky z pamětní knihy
Staničního úřadu v Řečanech nad Labem

Doba předválečná
Dne 5. února 1933 usmrcen byl vlakem č. 15 u Trnávky řeznický pomocník Vincenc Braborec. Vrhl se pod
vlak v úmyslu sebevražedném.
Rok 1935 stal se významným pro
naši stanici – konečně dočkala se
elektrického osvětlení. První elektrické žárovky zazářily dne 19. října
1935. Povážíme-li, že v obci Řečanech n/L jest elektrické osvětlení již

od roku 1920, bylo to přece jen trochu pozdě, povážíme-li, že stanice
leží na hlavní trati. Na výhybkářských
stanovištích svítí se však dále petrolejem.
Válka italsko-habešská způsobila nepřímo v naší stanici neočekávaný
vzrůst – železné rudy klade se denně
120 tun. Příjem stanice vzrostl
na 738 074,- Kč. Vlaků projelo zde
za rok 34 733.
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V roce 1937 změnila naše stanice
a sice již po třetí své jméno. První její
název byl Kladruby, později KladrubyŘečany. Od 22. Května 1937 současně se zavedením nového jízdního
řádu jmenuje se naše stanice Řečany
nad Labem. Nepříjemným důsledkem této změny jsou časté záměny se
stanicí Říčany a z toho plynoucí reklamace.

Dalším překvapením nového jízdního
řádu jsou motorové rychlíky č. 175
a 176 v trati Praha – Bratislava tzv.
Slovenské strely nebo též nazývané
(železničními zaměstnanci) Juraj. Dosahují rychlosti až 130 km/hod a dojedou z Prahy do Bratislavy za 5 a půl
hodiny.
V roce 1937 stanicí projelo celkem
38 763 vlaků. Nejvíce projelo stanicí
za den 117 vlaků.

Zprávičky z mateřské školičky
P

1938
Politická situace jest velmi napjatá.
Po Habeši a Španělsku přišlo na řadu
Rakousko. 11. až 13. března proveden “Anschluss“ Rakouska. Když byly
pozorovány pohyby německého vojska na našich hranicích, byla v sobotu dne 21. května ve 2.30 hod vyhlášena všeobecná mobilisace. Již
na pouhou výzvu rozhlasem nastupují záložníci s velkým nadšením. V lese
mezi nádražím a Zdechovicemi postaveny dřevěné baráky a v nich bylo
uloženo 300 vagónů dělostřelecké
munice.
8. září byly rozděleny žel. zaměstnancům plynové masky
13. září jednání s firmou Skala o prodloužení rampy, neboť denně jest loženo 7 až 20 vagonů labského písku
do Náchoda na opevnění.
20. září zrušeny všechny dovolené
23. září ve 23 hodin vyhlášena druhá
mobilisace. Ze stan. zaměstnanců
narukuje st. manipulant Č. Suchánek, na jeho místě koná službu Oldřich Petráň, který byl od r. 1930
v pensi.
30. září. Mnichov. Tímto dnem nekončí jenom integrita ČSR, nýbrž začíná i náš obrovský zápas za svobodu, na němž chceme každý pracovat
ze všech sil, neboť život se nezastavil
a 30. zářím nekončí dějiny. Svět bude
žít a bojovat dál, prozatím mírem, dokud sousta stačí.
8.–10. října demobilisace a stěhování zaměstnanců ze zabraných Sudet.
Z Moldavy přišel pomocník Fiala Fr.
a dělník Šec Karel. Byli ubytováni
prozatím v čekárně III. tř. na nádraží.
Po dobu mobilisace byla hlídána trať
vojenskými hlídkami, které byly ubytovány v hostinci u nádraží a v čekárně II. tř. na nádraží.
– vš

rvního září jsme zahájili nový školní rok. Prvňáčci se sešli před budovou MŠ, kde jsme se s nimi rozloučili a poté už přijely dlouho očekávané
kočáry tažené kladrubskými koňmi
a prvňáčky za hezkého počasí odvezlo spřežení do základní školy, kde děti
čekal zahajovací ceremoniál.
Starším dětem začala, již tradičně,
sportovní školička. Nedocházely však
do tělocvičny základní školy, jak tomu
bývalo v předchozích letech, ale využily víceúčelové hřiště na zahradě
mateřské školy, kam docházeli zkušení trenéři. Pod jejich vedením si děti
protahovaly svá těla, posilovaly svaly
a prožívaly radost ze zvládnutých
sportovních aktivit.
V průběhu září nás navštívil Žonglér,
který sklidil velký potlesk. A v říjnu
jsme jeli na výlet do „Dýňového světa“, kde jsme si to báječně užili.
Na začátku listopadu k nám do školky zavítal pan Pelikán z Obory Žleby
se zajímavým programem „Smysly
zvířat“. Přivezl s sebou živá ochočená
zvířata, a tak jsme si informace rovnou ověřovali bezprostředním kontaktem. Po připomenutí pěti smyslů,
které máme, jsme obdivovali schopnosti konkrétních zvířat. Například
sova pálená a poštolka se nám předvedly v letu a ukázaly nám, jak skvělý
mají zrak. Šváb má zase nejlepší
hmat. Pozoruhodný noční tvor netopýr sice nemá dobrý zrak, ale zato výborný sluch. Potkan se zase orientuje
pomocí svých fousků. Dozvěděli jsme
se, že hadi ochutnávají jazykem
vzduch, a tak zjišťují, jestli se v jejich
blízkosti nepohybuje nějaká voňavá
potenciální potrava. Celá přednáška
svou jedinečnou poutavostí děti zaujala. Nejen, že byla úžasně zajímavá,
poučná, ale také zábavná.
Přípravy na Vánoce v naší školce byly
v plném proudu už od začátku prosince.
Děti malovaly, vyráběly přáníčka

a dárečky, vystřihovaly papírové vločky a slepovaly vánoční řetězy. Přitom
si samozřejmě vesele prozpěvovaly
písničky o zimě, o zvířátkách, o čertech a Mikulášovi. Ale nejen to, tradičně jsme si připomínali staré vánoční zvyky.
Čert k nám zavítal začátkem prosince. Samozřejmě ho doprovázel i Mikuláš. Donesli ovoce a sladkosti pro
hodné děti. A že jsou hodné všechny,
to jim samozřejmě naše děti slavnostně odpřísáhly! Zazpívaly písničky
a při loučení si podrbaly čerta na zádech.
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Děti se s pomocí p. učitelek pilně připravovaly na vánoční vystoupení, které
se mělo uskutečnit v prosinci, ale z důvodu epidemiologických opatření bohužel nebylo možné, abychom si předvánoční atmosféru užili společně
s rodiči ve školce, jak jsme byli zvyklí.
A tak jsme vystoupení natočili a rodičům poslali.
Stalo se již tradicí, že za námi do školky
přijíždí divadla s pohádkami. Děti se
na ně pokaždé moc těší, tentokrát zatleskaly hercům divadélka Koloběžka,
a to konkrétně pohádce „Jak vyzrát

na bacily“. Děti byly humorným způsobem seznámeny s nebezpečnými bacily, což se nám výborně hodilo k zrovna
probíranému tématu. Krásné zpívání,
podívání a ponaučení. Moc se nám
představení líbilo, takže jsme pořádně
zatleskali.
V únoru naše školička žila karnevalem.
Celé dopoledne se z obou tříd ozývalo
karnevalové veselí. Naše mateřská
škola se jako mávnutím kouzelného
proutku proměnila ve školku pohádkových bytostí. Děti přicházely vybaveny
maskami oblíbených hrdinů a pohád-

kových bytostí. Vzájemně se prohlížely
a obdivovaly svoje přestrojení. Nejprve
proběhla přehlídka masek, poté přišly
na řadu soutěže a veselé závody,
ve kterých vyhráli všichni. Po důkladném občerstvení a zahnání žízně jsme
si všichni zatančili v rytmu oblíbených
písní a nastal čas, aby se děti „vyřádily“. Celý den nás provázelo veselí
a dobrá nálada. Domů si děti odnášely
diplomy za krásnou masku a drobné
sladkosti. Karneval se nám vydařil a už
teď se těšíme na další.
Radka Šoltová, učitelka MŠ
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