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Vítání léta
Zápisy z veřejných zasedání
Stará a nová asfaltová...
Vítání léta a sportovní odpoledne

Cena 5 Kč

Léto už je v plném proudu

Bylo nebylo, bude...

Jako každý rok i letos připadlo na první prázdninovou sobotu Vítání léta. Tentokrát nezačalo tradiční
Pohádovou stezkou, ale nebojte se, nepřijdete o ni.
Přesunula se na Loučení s prázdninami, které proběhne 28. 8. Všichni doufáme, že už to bude se
vším všudy... s hudbou, tancem i občerstvením. Ale
vraťme se na začátek léta. Odpoledne jsme odstartovali první soutežní disciplínou v hodu balónkem,
následovalo skákání v pytlích, přenášení vody na lžíci a různé slalomové trasy. Po hodině soutěžení přišlo na řadu maňáskové Divadlo Úsměv Ludmily
Frištenské s pohádkou O kominíčkovi. Děti si s kominíčkem, Eliškou, babičkou a husičkou zpívaly písničky, odpovídaly na otázky a na závěr i tančily.
Za své výkony dostaly spoustu krásných cen, které
věnovala obec Trnávka, za což děkujeme. Děti byly
nadšené a celé odpoledne si opravdu užily.  – km

Naše srdce patří Moravě

Vážení spoluobčané,
Trochu teď odbočím od dění
v naší obci, ale cítím to tak…
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří jste finančně, materiálně
nebo dokonce fyzicky pomohli lidem postiženým na jižní
Moravě ničivým tornádem. Sám jsem tam několikrát pomáhat byl a vím, jak jsou lidé za každou pomoc upřímně
vděční. Vidět situaci na vlastní oči, pohybovat se mezi
troskami domů a vidět tu nedostačující pomoc od státu
nahání slzy do očí. Proto bych chtěl poprosit každého, ať
jakoukoli formou pomůže… vždyť nevíme, kdy se může
něco podobného stát tady u nás… a sami budeme na pomoc čekat.
Omlouvám se, že tentokrát končím takto chmurně, ale
článek píši jen pár hodin po návratu z Moravy a veselo
z tamní situace mi opravdu není.
S přáním lepších zítřků
Radek Valenta, starosta obce

Foto: Vojtěch Dárvík Máca

na úvod bych vám rád popřál krásné letní počasí a příjemnou dovolenou, ať načerpáte nové síly do dalších
dní. Léto je v plném proudu, na polích už probíhají žně
a nám se pomalu umožňuje pořádat různé kulturní akce.
Některé již proběhly (o nich se dočtete na dalších stránkách), jiné se teprve připravují. „Loučení s prázdninami“
tradičně proběhne poslední srpnovou sobotu. Přesně týden poté budou na našem rybníku Rybářské závody,
na které jste také srdečně zváni ať už jako účastníci nebo
jako diváci. Doufejme, že v dnešní covid době se budou
moci uskutečnit i další tradiční akce.

2

3

srpen 2021

Vážení občané, čtenáři tohoto Zpravodaje,
po vydání Zpravodaje č. 1 v únoru t.r. proběhla již tři veřejná zasedání zastupitelstva Obce Trnávka. Bohužel z důvodu celostátních opatření se v prvním pololetí roku 2021 nemohla konat žádná akce, pro další číslo Zpravodaje
bylo málo materiálu, takže jste si zápisy z jednání mohli přečíst jen na úřední desce obce.
Pro návaznost informací o dění v obci zveřejňujeme z veřejných zasedání z února a dubna t.r. aspoň usnesení
a zprávy o činnosti obecního úřadu, zápis z veřejného zasedání dne 28. 6. pak již uvádíme v obvyklé podobě.

Výpis ze zápisu
ze zasedání zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 22. 2. 2021
Usnesení č. 1
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje Dohodu
o výběru poplatků a předávání dokladů uzavřenou mezi
Obcí Trnávka a SOP a.s. Přelouč, podle níž bude poplatníkem poplatku za uložení odpadu na skládku za Obec
Trnávka SOP a.s. Přelouč
Výsledek hlasování: 6 pro
Usnesení č. 2
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka
a) schvaluje Řád veřejného pohřebiště Obce Trnávka,
k němuž byl vydán předchozí souhlas Krajského úřadu
Pardubického kraje čj. KrÚ 11830/2021/OR/ÚP
b) ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002 – Řád veřejného pohřebiště ze dne 1. 7. 2002.
Výsledek hlasování: 6 pro
Usnesení č. 3
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021 mezi Obcí Trnávka a p. J. J. bytem
Obránců Míru 38, Trnávka o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Trnávka ve výši 22 500 Kč na pořízení výměny zdroje
tepla v rodinném domě za podmínek stanovených
ve smlouvě č. 19/05/1161 - kotlíková dotace v Pardubickém kraji.
Výsledek hlasování: 6 pro

28. 8.	 Loučení s prázdninami
začátek ve 14.00 na hřišti V Ráji
11. 9.	Sportovní odpoledne
začátek ve 14.00 na sportovním hřišti

Usnesení č. 4
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje Program
rozvoje obce na období 2021–2027 zpracovaný podle § 84
zák. č. 128/2000 Sb. Sdružením místních samospráv.
Výsledek hlasování: 6 pro
8. Zpráva o činnost OÚ a diskuse
P. starosta informoval přítomné o událostech v obci
od předchozího veřejného zasedání a předpokládaných
akcích na nejbližší období.
• Rozpočtové opatření č. 4/2020 – změny rozpočtu
k 31. 12. 2020.
Změny ve výši 113 000 Kč byly způsobeny na straně příjmů nájmy z nemovitostí a příjmy z hospody (pokud
mohla být otevřena), na straně výdajů náklady na odměny osob činných pro obec na základě dohod o provedení práce.
• Obec zavádí pro zájemce službu SMS-info, tj. možnost
na jedno telefonní číslo pro jedno číslo popisné zasílání
stručných aktuálních zpráv. Žádost je třeba podat osobně
na OÚ z důvodu souhlasu se zpracováním osobních údajů.
• Připravuje se výstavba chodníku od čp. 85 k čp. 73 a odstavné plochy asi na 3 auta – projektová dokumentace
byla předložena stavebnímu úřadu ve Chvaleticích,
po vydání stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
•V
 posledních týdnech při sněhové kalamitě byl vlastními
silami obce zajištěn úklid chodníku a cyklostezky.
•P
 ředpoklad zahájení výstavby silnice od křižovatky V Ráji
po křižovatku Polní je 8. 3. 2021, skutečnost je závislá
na počasí.
• Je připravena dokumentace na vyčistění Morašického potoka, zahájení prací se předpokládá v srpnu až v září. Sediment je podle vzorků vhodný k uložení na zemědělskou
půdu, bude odvezen na pozemek pronajatý p. B.

Výpis ze zápisu
ze zasedání zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 26. 4. 2021
Usnesení č. 5
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Krajskou knihovnou v Pardubicích na poskytnutí dotace ve výši 5000 Kč na nákup knih do výměnného
fondu.
Výsledek hlasování: 6 pro
Usnesení č. 6
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu se ZŠ Řečany nad Labem ve výši 40 tisíc
Kč. Peníze budou využity na vybudování přístřešku
na kola (30 000 Kč) a na herní koutek pro školní družinu (10 000 Kč).
Výsledek hlasování: 6 pro
Usnesení č. 7
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr nabídky obecních kotlíkových dotací za podmínek uvedených
ve zveřejněném oznámení vyvěšeném na úřední desce
od 2. 4. 2021 do 26. 4. 2021.
Veřejnoprávní smlouvy bude obecní zastupitelstvo posuzovat a schvalovat jednotlivě.
Výsledek hlasování: 6 pro
Usnesení č. 8
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje opakovaný
záměr prodeje parcely č. kat. 953/33 o výměře 131 m2
za cenu 70 Kč, tj. celkem za 9170 Kč paní M. D., bytem
Obránců míru 2, Trnávka. Prodej se uskuteční z důvodu
uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným.
Zastupitelstvo Obce Trnávka zároveň souhlasí s tím, aby
bylo kupující povoleno zaplatit kupní cenu ve splátkách
po 917 Kč měsíčně počínaje měsícem následujícím
po podpisu kupní smlouvy a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy za ostatních obvyklých podmínek.
Výsledek hlasování: 6 pro
8. Zpráva o činnost OÚ
P. starosta informoval přítomné o událostech v obci
od předchozího veřejného zasedání a předpokládaných
akcích na nejbližší období.
• Firma MIROS Pardubice pokračuje v rekonstrukci panelové komunikace od křižovatky Polní po křižovatku
V Ráji. Mělo by být dokončeno do konce května 2021,
další etapa bude následovat až po přestavbě budovy bývalého Eichenaueru.

• U sběrného dvora bylo vysazeno 10 ks ořešáků, místo je
veřejně přístupné a stromy začnou plodit cca za 5 let.
• Byly vybudovány nové vodovodní přípojky k obchodu čp.
106 a k parcele č.18 – zahrádka, pronajaté pí L. Náklady na tuto přípojku uhradí pí L., až bude možno jí parcelu se smlouvou o smlouvě budoucí prodat.
•N
 a víceúčelovém hřišti bylo zjištěno poškození některých
posilovacích strojů způsobené částečně nevhodným užíváním, částečně únavou materiálu. Bude opraveno,
p. starosta však upozorňuje uživatele hřiště, že je nutno
dodržovat schválený provozní řád. V případě poškození
zařízení je možno škůdce dohledat podle kamerových
záznamů a škoda bude vymáhána.
•V
 e čtvrtek 20. května v 17 hodin se bude v zasedací místnosti OÚ konat veřejné projednání nového územního
plánu obce. Každý z občanů se může dostavit a vznést
dotazy nebo připomínky.
• Z důvodu celostátních protiepidemiologických opatření
se ani letos nebude konat tradiční pálení čarodějnic.
• Před hasičárnou je přistaven kontejner na bioodpad,
který nemohou občané nechat odvézt při pravidelném
svozu biopopelnic.
• Obecní úřad apeluje na občany, aby svá vozidla neparkovali na veřejné zeleni. Nejen že se jedná o přestupek,
ale zaparkovaná auta znemožňují údržbu zeleně.

Blahopřejeme
Všechno nejlepší tentokrát přejeme

Stanislavě Vančurové,
Josefu Talackovi, Marii Kazdové,
Libuši Vlčkové
a Jaroslavu Schnaubertovi.
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Zápis

p. B. J. o odkoupení parcely a zavázal se splnit podmínky
stanovené v záměru prodeje zveřejněném od 11. 6. do 28.
6. 2021 na ÚD Obce Trnávka.

k 31. 12. 2020 – 39 279 Kč a jeho darování Rybářskému
spolku Trnávka.
Výsledek hlasování: 7 pro

Usnesení č. 12
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. kat. 1073 v k. ú. Trnávka panu
J., bytem Trnávka, Dlouhá 10 a ukládá starostovi obce
uzavřít kupní smlouvu za podmínek stanovených ve zveřejněném záměru.
Výsledek hlasování: 7 pro

11. Prodej souboru nevyužívaných strojů
Obec již více než 3 roky nepoužívá soubor strojů VARI v sestavě fréza, zametací stroj v zůstatkové hodnotě 40 530 Kč.
Soubor byl přednostně nabídnut k prodeji obci Řečany n.L.
– bezúspěšně. Nyní se přihlásil zájemce, který je ochoten
zaplatit 41 000 Kč. Ani po zveřejnění záměru prodeje se
nikdo další nepřihlásil.

Usnesení č. 10
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka po projednání rozhodlo: v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zařadit návrh z vlastního podnětu do územního plánu
v tomto rozsahu:
– Změnit stávající plochu – její část OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura pozemky parc. č. 50/1 a 50/3
v k. ú. Trnávka, na plochu SV – smíšenou obytnou – venkovskou, s tím, že do podmínek přípustného využití plochy
zařadit – pro výstavbu rodinných domů, nutno zapracovat
dodržení podmínek vydaného rozhodnutí o změně ochraného pásma.
Výsledek hlasování: 7 pro

9. Prodej st. p. č. 31 s budovou čp. 11 v k. ú. Trnávka
Usnesením č. 21 z 12. 10. 2020 byl schválen prodej st.
p. č. 31 se stavbou čp. 11 panu P. U., Řečany n. L. – Labětín čp. 68 a stanoveny podmínky dle zveřejněného záměru. Do dnešního dne se prodej neuskutečnil zejména
z důvodu opatření COVID 19, při kterých se zájemce obával vlivu na svou podnikatelskou činnost a možnost zaplacení kupní ceny. Následně došlo k přesnému zaměření
a rozdělení původní parcely st. 31 – viz předchozí bod,
a vzhledem k majetkovým vztahům v rodině požádal p. U.
o prodej do společného jmění manželů. Proto bylo nutno
zveřejnit a znovu projednat záměr prodeje. Po jeho zveřejnění podali manželé P. a I. U. dne 28. 6. 2021 žádost
o koupi za podmínek stanovených v záměru.

Usnesení č. 15
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje prodej souboru nevyužívaných strojů (fréza VARI + valníček a zametací stroj s pohonnou jednotkou) jedinému zájemci – p. V.
B. Jeníkovice 11, 535 01 Přelouč za cenu 41 000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 pro

6. Hospodaření obce za rok 2020

Usnesení č. 13
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje prodej st.
p. 31 s budovou čp. 11 v k. ú. Trnávka do společného jmění manželů Petra a Ivety Urválkových, bytem Labětín 58
a zároveň ruší usnesení číslo 21/2020 a ukládá starostovi
obce uzavřít kupní smlouvu za podmínek stanovených
ve zveřejněném záměru
Výsledek hlasování: 7 pro

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 28. 6. 2021 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 21. 6.
do 29. 6. 2021.
2. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu
pí Smolíková, Valenta Robert.
Výsledek hlasování: 7 pro
3. P
 . starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro
4. Veřejnoprávní smlouva SaKS Trnávka
SaKS požádal o dotaci na svou činnost v období od 19. 6.
do 30. 9. 2021 ve výši 46 500 Kč. Žádost byla doložena
soupisem sportovních a kulturních akcí, které hodlá v tomto období pořádat.
Usnesení č. 9
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu se spolkem SaKS Trnávka na dotaci 46 500 Kč
na pořádání sportovních a kulturních akcí v obci Trnávka.
Výsledek hlasování: 7 pro
5. Změny územního plánu
Při přípravě územního plánu obce byly navrženy dvě změny proti původnímu znění, a to připomínka Krajského úřadu k trase cyklostezky Pardubická Labská – vzato zpět
po vysvětlení, že KÚ při své námitce vycházel ze starších již
neplatných podkladů. Další navrhovanou změnou je požadavek Obce Trnávka, aby u využití parcely č. 50/1 a 50/3
byly dvě alternativy, a to jednak současné využití jako zahrada, jednak jako stavební parcela pro výstavbu rodinných domů. Po schválení této změny bude územní plán
zpracován do konečné podoby a předpoklad jeho schválení je září 2021.

7. Účetní závěrka za rok 2020
Audit hospodaření obce včetně kontroly inventarizace majetku neshledal žádné závady.
Usnesení č. 11
a) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka projednalo závěrečný účet obce za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2020 bez výhrad.
b) O
 becní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje roční závěrku obce Trnávka za rok 2020.
Jako podklady ke schválení byly předloženy následující výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační
zpráva a podklady k inventarizaci – vše pro rok 2020.
Výsledek hlasování: 7 pro
8. Prodej parcely č. 1073 v k. ú. Trnávka
Při zaměření pozemků v lokalitě bývalé hasičárny bylo zjištěno, že část obecního pozemku byla připlocena k sousední parcele a užívána společně se zahradou u domu čp. 10.
Aby byl tento faktický stav uveden do souladu se stavem
právním, nabídl obecní úřad současnému vlastníku domu
čp. 10 buď odkoupení parcely č. 1073 o výměře 53 m2
za cenu v místě obvyklou 70 Kč/m2, nebo fyzické předání
této parcely do užívání obce. Dne 21. 6. 2021 požádal

10. Dar Rybářskému spolku
Obecní úřad navrhuje, aby nepoužívaný traktůrek se zůstatkovou cenou 39 000 Kč, r. v. 2014 byl darován Rybářskému spolku Trnávka. Pro účely obce již nevyhovuje
a spolek jej může využít k údržbě okolí rybníka. Na druhé
straně spolek nebude v roce 2021 žádat o obvyklou dotaci
na nákup ryb.
Usnesení č. 14
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje vyřazení vyřazení traktoru STARJET AJ 102-21 v zůstatkové hodnotě

12. Zpráva o činnosti OÚ
• Rozpočtové opatření č. 1 k 30. 4. 2021 – kompenzační
bonus od vlády ČR za ztráty způsobené obci změnou
rozpočtového určení daní činil 9100 Kč
• Byla dokončena rekonstrukce komunikace od křižovatky
V Ráji po křižovatku Polní včetně přístupové cesty
ke sběrnému dvoru. Při kolaudaci nebyly zjištěny závady,
připravuje se vyúčtování dotace, takže obec by měla získat cca 2 mil. Kč.
• Bylo vydáno stavební povolení na výstavbu chodníku
a parkovacích míst v ulici Obránců míru. Do výběrového
řízení se zatím přihlásilo 5 firem, příjem přihlášek bude
uzavřen 7. 7. 2021 ve 12 hod. Stavba by měla být zahájena v září 2021.
• Probíhá jednání s Radiotechnikou Pardubice o opravě
kabelové televize.
13. Diskuse
– Pí A.: Na některých místech v obci není posekána veřejná zeleň.
Povinnost sekat travní porosty je ze zákona 2x ročně, priority se řídí podle potřeby akcí a míst.
14. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné
zasedání v 19 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 28. 6. 2021

V. Likešová
zapisovatelka

L.Smolíková, Robert Valenta
ověřitelé zápisu

Radek Valenta
starosta
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Trnávka kulturní

Léto je v plném proudu a my konečně můžeme trochu volněji dýchat
a užít si také nějakou tu zábavu. Děkujeme obci za příspěvek na vstupenky na muzikály na zámku Kačina.
O víkendu kolem 10. 7. jsme tam
mohli vidět koncertní verze muzikálů
Děti ráje na motivy písní Michala Davida, Čas růží s písněmi Karla Gotta
nebo v neděli všeobecně známého
Drákulu. Ve čtvrtek naši občané navštívili muzikál Jesus Christ Superstar,
za mírného deště, ale dalo se vydržet.
Sobotnímu večeru počasí přálo a muzikál Čas růží jsme si vychutnali, bohužel v neděli zrovna Drákula dopadl
neslavně, hned od začátku byla bouřka, silný déšť vyhnal návštěvníky ze
židlí, někteří se schovali za zámeckým
sloupořadím pod střechou a alespoň
poslouchali a spousta jich představení vzdalo. Pláštěnky moc nepomohly
a byli jsme všichni řádně promoklí.
Přinášíme alespoň pár obrázků.
V sobotu 17. 7. poprvé do Trnávky
zavítalo letní kino a my zhlédli na hřišti V Ráji českou komedii Ženy v běhu.
Projekce se moc líbila, určitě si to někdy zopakujeme.
– vš
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Zprávičky
z mateřské školičky
Na jaře byly školky celoplošně uzavřeny. Jejich plný provoz byl znovu
obnoven 3. května. V letošním roce neměly děti téměř možnost účastnit se nějakých akcí, nejezdila k nám divadélka, neprobíhaly žádné
kurzy.
Hned jak se situace uklidnila, pozvali jsme k nám na zahradu p. Nejmana, který je sokolník a zabývá se myslivostí. Předvedl nám dravce
v letu, sáhli jsme si na sovu, na ruce si děti zkusily podržet sokola. Viděli jsme paroží, podívali jsme se velkým dalekohledem a dozvěděli se
spoustu zajímavých věcí o přírodě. Sokolník měl s sebou také dva pejsky, které jsme mohli pohladit, a ochočeného krkavce.
Dětský den proběhl 31. 5. na zahradě MŠ. Děti měly možnost zadovádět si ve skákacím hradu, který byl zapůjčen, soutěžily, plnily úkoly
na stanovištích, užily si legraci s bublifukem a odnesly si domů odměny.
Sportovní školička pro předškoláky, která začala v září a byla přerušena, zdárně pokračuje na naší zahradě.
V polovině června navštívila třída Hvězdiček nedaleký biopark ve Štítu. Děti viděly zblízka opravdové lvy, tygry, leopardy, opice, také lamy
a nakonec si pohladily i želvičky. Počasí se vydařilo a všem se výlet
moc líbil.
Starší děti ze třídy Sluníček zase čeká rozloučení se školním rokem
s opékáním buřtů. Na zahradu naší školky přijdou se svými rodiči
Radka Kovaříková, učitelka MŠ
a nudit se rozhodně nebudou.

9

srpen 2021

Byla cesta, byla ušlapaná...

... kdo ji spravil, kdo ji spravil...?

J

elikož už byla dokončena část rekonstrukce vozovky v ulicích Polní
a Dlouhá, pojďme se vrátit zpět
v čase a podívat se do těchto ulic
před více, než padesáti lety.
Můžete vidět ulici, když na ní ještě
nebyly ani panely a elektřina vedla
ještě vrchem na sloupech. Jako bonus přidávám ze stejné doby fotografii hlavní silnice, pak prostoru před
pohostinstvím, které tam stálo původně, než se tam začala stavět budova dnes již bývalého Eichenaueru
a také vchodu do pohostinství, které
už odvál čas.
– vš

Sláva, zase jeden kousek pěkné silnice v obci! Kolaudace
proběhla bez závad, zhotovitel MIROS Pardubice se opět
projevil jako seriozní a spolehlivý dodavatel a navíc máme
značnou šanci, že podstatnou část vynaložených prostředků dostaneme formou dotace zpět. Další část panelové
cesty směrem k obchodu nás ještě čeká, termín je však závislý na konečném rozhodnutí o využití budovy Eichenauer.
Do té doby se budou vylepšovat další komunikace, aby se
– mš
nám všem po vesnici lépe chodilo a jezdilo.
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Sportem ku zdraví

Minulý rok byla zrušena spousta sportovních a kulturních akcí. Letos tomu
vlastně nemělo být jinak. Ještě v květnu to vypadalo, že budeme rádi, když se
akce rozjedou na podzim. Odřekli jsme tedy všechny účinkující a stánky s občerstvením. Neuběhlo ani 14 dní a najednou se začalo rozvolňovat. Něco malého se přeci jenom mohlo konat. Řešili jsme, jestli máme některou z odvolaných akcí obnovit. Ona večerní muzika bez tance, to prostě k sobě moc nejde.
Po delších debatách jsme se rozhodli, že zkusíme sportovní odpoledne, které
se konalo 19. 6. Vzhledem k počasí, které nám přichystalo teploty hodně přes
30 stupňů, a také asi vinou našeho váhání, zda akci udělat
nebo ne, jsme se nesešli ve velkém počtu. Nic z toho
nás však neodradilo od hraní tenisu, fotbalu, košíkové, jízdy na kole, ale také
od polévání se vodou. To víte, v takovém vedru se i sportovci potřebují
„probrat“ :-) Na konci odpoledního
sportování jsme rozdali medaile
a drobná ocenění každému ze zú– km
častněných.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Trnávka, Lipová 93, Trnávka, 535 01 Přelouč,
IČO: 48156931 • Kontakty: M. Škopková, tel. 602 588 193, R. Valenta, tel. 606 660 232
• e-mail: trnavka.obec@tiscali.cz • Redakce: Vendula Šoltová – vš, Kateřina Míšková –km, Marie Škopková –mš
• Grafická úprava: J. Petráčková • Fotografie: V. Šoltová, J. Škopek
• Tisk: Tiskárna Lukáš Sobotka, Řečany n. L. • www.trnavka-obec.cz
Č. reg. MK ČR E 21142

