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Slovo starosty
VáÏení spoluobãané,
vítám vás pﬁi ãtûní zpravodaje Travãic a Nuãniãek. Jsem rád, Ïe
se na‰e Ïivoty postupnû vracejí do podoby, na jakou jsme byli
zvyklí pﬁed nástupem pandemie. Postupnû se rozbíhá sportovní
a spoleãensk˘ Ïivot, prázdniny a ãas dovolen˘ch jsou pryã
a vûﬁím, Ïe jste v letním období naãerpali nové síly.
Máme tu nov˘ ‰kolní rok a pro na‰e pﬁed‰kolní dûti byla bûhem
prázdnin zrekonstruována mateﬁská ‰kolka. Rozsáhlá rekonstrukce
se t˘kala v˘mûny rozvodÛ elektﬁiny, vody a kanalizace, dále byly
zrekonstruovány stropy s tepelnou izolací, vymûnûny podlahové
krytiny a provedena nová v˘malba. Mateﬁská ‰kola touto realizací
získala zcela nov˘ vzhled vnitﬁních prostor a lep‰í energetickou hospodárnost.
Veﬁejné osvûtlení. V loÀském roce byl v ãásti na‰í obce realizován zámûr spoleãnosti âEZ, a to uloÏení kabelového vedení NN do
zemû z dÛvodu nevyhovujícího nadzemního vedení. Souãasnû
s touto akcí probûhla rekonstrukce ãásti veﬁejného osvûtlení. Byly instalovány nové sloupy vãetnû svítidel. Zámûr uloÏení kabelového vedení NN byl v plné reÏii spoleãnosti âEZ, bez finanãní úãasti obce.
Oprava komunikace Zádu‰ník. Nevyhovující stav komunikace
na Zádu‰níku trápil obyvatele jiÏ dlouho, proto se obec rozhodla pro
její rekonstrukci. Ve v˘bûrovém ﬁízení na zhotovitele stavby zvítûzila firma SAM Dûãín. I pﬁes pomal˘ postup prací byla komunikace
pﬁedána ve stanoveném termínu. Zb˘vá oprava vjezdÛ k domÛm,
která nebyla pﬁedmûtem v˘bûrového ﬁízení. Oprava bude dokonãena do konce ﬁíjna.
V Nuãniãkách byla vybudována nová ãekárna. Zb˘vá poloÏit
zámkovou dlaÏbu. Pﬁipravujeme projekt na opravu hasiãárny v Nuãniãkách a okolo zastávky úpravu zelenû.
Pﬁívoz. V leto‰ním roce jezdil bez poruchy pﬁevozní lodû, ale o to
vût‰í potíÏe byly s obsazením pﬁevozníkÛ na celou plavební sezonu.
Nakonec se v‰e podaﬁilo.

Vysokorychlostní traÈ Praha - DráÏìany, jaká je situace vysokorychlostní trati? JiÏ pﬁes rok se na‰e obec spolu s dal‰ími dotãen˘mi obcemi na Litomûﬁicku a Roudnicku snaÏí koridor vrátit k pÛvodní trase. Trasa je zanesena v územním plánu Ústeckého kraje
a vede podél dálnice D8 mezi Ústím nad Labem a Teplicemi. Nicménû v souãasné dobû Správa Ïeleznic jedná o tﬁech variantách,
se kter˘mi obce nesouhlasí:
1. varianta „Hol˘ vrch“ (ãervená)
2. varianta „ Mrchov˘ kopec“ (modrá)
3. varianta „Vy‰ecko-hol˘ vrch“ (zelená)
(Plánek tratû najdete na stranû 2.)
V˘slednou variantu vyberou zastupitelé Ústeckého kraje po volbách do Poslanecké snûmovny.
Tímto bych Vás rád poÏádal, pﬁijìte volit ve dnech 8. - 9. ﬁíjna
2021, kdy se konají volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu
âeské republiky.
Pﬁeji v‰em krásn˘ podzim! ·tros Pavel

HASIâI UCTILI PAMÁTKU ZESNUL¯CH KOLEGÒ
V nedûli 19.9. 2021 pﬁesnû ve 12.00 hodin nastoupila na‰e Jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ, aby uctila památku dvou zesnul˘ch
kolegÛ z Koryãan, kteﬁí pﬁi‰li o Ïivot bûhem zásahu 15. záﬁí, kdyÏ
zasahovali u úniku plynu v rodinném domû.
Pavel ·tros

Dobrovolní hasiãi dostali medaile od starosty KSH Ústeckého kraje

Dobrovolní hasiãi jiÏ nûkolik mûsícÛ pomáhají na Onkologickém oddûlení Krajské
zdravotní a.s. v Ústí na Labem, oãkovacím
centru v Litomûﬁicích a ve velkokapacitním
centru v Ústí nad Labem.
Jako podûkování, za jejich dobrovolnickou ãinnost, jim starosta Krajského sdruÏení
hasiãÛ Ústeckého kraje, Jiﬁí Henc, pﬁedal
medaile za aktivní práci v boji s COVID - 19.

Pﬁedání medailí se uskuteãnilo 4.5.2021
v 17.00 hod. v budovû krajského úﬁadu,
v úzkém kruhu oceÀovan˘ch za dodrÏení
bezpeãnostních opatﬁení a neslo se ve velmi
pﬁíjemném a dojemném duchu. Setkání se
úãastnilo na 44 dobrovoln˘ch hasiãÛ z celého kraje. Pﬁítomni byli také okresní starostové hasiãÛ Ústeckého kraje, zástupkynû Onkologického oddûlení Krajské zdravotní a.s.

a hejtman Ústeckého kraje.
Z na‰í obce pomáhaly v oãkovacím centru
v Litomûﬁicích paní Jitka Kirchnerová a Aneta
Güntherová. Odpracovaly 100,5 hodin.
Obûma patﬁí podûkování, Ïe se v dobû
koronavirové krize postavily do první linie
vedle ostatních pﬁíslu‰níkÛ kritické infrastruktury a pomáhaly tam, kde jich bylo nejvíce potﬁeba.
Pavel ·tros

■ FINANâNÍ SBÍRKA NA POMOC
OBCÍM ZASAÎEN¯M TORNÁDEM
Poté, co se letos v ãervnu prohnalo tornádo jiÏní Moravou, vyhlásila na‰e obec finanãní i materiální sbírku na pomoc postiÏen˘m obcím. Celkem bylo vybráno 87 000,Kã a velké mnoÏství materiální pomoci. Finanãní pomoc byla rozdûlena mezi obce Mikulãice, Moravskou Novou Ves, LuÏice
a Hru‰ky stejn˘m dílem 21 750,-Kã. Materiální pomoc odvezli ãlenové SDH Travãice
do obce LuÏice.
·tros Pavel

STUDIE ÎELEZNIâNÍHO SPOJENÍ PRAHA - DRÁÎëANY

■ SÁZENÍ STROMÒ
Z podpory Státního fondu Ïivotního prostﬁedí bylo vysazeno v „Travãické aleji“ 75 ks
listnat˘ch stromÛ, v Nuãniãkách, v Oﬁechovce a na pﬁívozu 29 ks stromÛ (Revitalizace
zelenû Nuãniãky) v celkové hodnotû
354 000,-Kã. Tato ãástka bude proplacena
Státním fondem Ïivotního prostﬁedí.
·tros Pavel
■ ZÁSILKOVNA
V na‰í obce byl instalován samoobsluÏn˘
v˘dejní box „Z BOX“, kter˘ je umístûn vedle
nové hasiãárny. Pﬁes Z BOX mÛÏete zásilku
nejen vyzvednout, ale také ji odeslat. Více
informací na zasilkovna.cz
·tros Pavel

INFORMACE PRO OBâANY OBCE
■ PODùKOVÁNÍ
Milí obãané Travãic a Nuãniãek, jiÏ 8 let
chodím s Tﬁemi králi sbírku v Travãicích
a vÏdy se na to moc tû‰ím a vidím, jak stoupá va‰e ‰tûdrost.
V roce 2021 bylo v‰e jinak, neÏ jsme zvyklí a tak jsme i s Tﬁíkrálovou sbírkou museli
improvizovat. Jsem moc ráda, Ïe se na‰la
cesta, díky které jste VY, obyvatelé Travãic
a Nuãniãek pﬁispûli do kasiãky ãástkou
4789,- Kã.
Velk˘ dík patﬁí vstﬁícnosti pana starosty,
majitelce obchodu s potravinami v Travãicích a téÏ obûtavosti rodiny Voplatkov˘ch
z Nuãniãek.
Dík vyjadﬁuji jménem sv˘m a jménem
Diecézní charity Litomûﬁice,
Marie Mazancová
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■ Svoz nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu 31. ﬁíjna 2021
Travãice - u Obecního úﬁadu .................................................................8:40 - 8:55 hod.
Nuãniãky - betonová plocha u pﬁívozu ..................................................9:00 - 9:15 hod.
■ Poslední v˘voz biopopelnic bude 30.11. 2021.
■ Sbûrné místo (kontejner na velkoobjemov˘ odpad) na návsi v Travãicích je otevﬁen kaÏdou sudou sobotu od 8:00 do 11:00 hodin.
■ Dne 17. prosince 2021 za pﬁízniv˘ch podmínek (bez COVID-19) se uskuteãní Vánoãní
zpívání. Vystoupí dûti z Mateﬁské ‰koly a zahraje Podﬁipsk˘ ÏesÈov˘ kvintet. Na zahﬁátí
budeme podávat svaﬁené víno a ãaj. K tanci a poslechu zahraje Iris.
17:00 vystoupí dûti z M·
Program:
18:00 Podﬁipsk˘ ÏesÈov˘ kvintet - Travãice
18:30 Podﬁipsk˘ ÏesÈov˘ kvintet - Nuãniãky
18:30 Restaurace Na Kuli‰i - Iris
■ 5. prosince - Mikulá‰ská nadílka v Kulturním domû Travãice od 16:00 h.
■ 21. ledna 2022 - Mysliveck˘ ples.
■ 28. ledna 2022 - Obecní ples.
■ 12. února 2022 - Hasiãsk˘ ples.
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Jak se v roce 2021 a 2022 zvy‰uje poplatek za uloÏení odpadu na skládku?
Od leto‰ního roku dochází ke zv˘‰ení poplatku za uloÏení odpadu na skládku. Kolik
to bude stát a jaké bude podraÏení v dal‰ích
letech? A kdy se zmûny naplno projeví?
V roce 2021 dochází ke zmûnám v oblasti odpadové legislativy. Od 1. ledna pﬁestal
platit pÛvodní zákon a nahrazuje jej nov˘ ã.
541/2020 Sb., o odpadech. Ten mj. mûní
i v˘‰i poplatku za ukládání odpadÛ na
skládku. âástka se navíc bude i v dal‰ích
letech zvy‰ovat. O kolik si tedy pﬁiplatíte
a za co?
Kdo platí poplatek za skládkování?
Poplatníkem je osoba (vlastník odpadu)
v okamÏiku, kdy odpad pﬁedává na skládku.
MÛÏe to b˘t tedy osoba, která je pÛvodcem

odpadu, popﬁ. jej sama vytvoﬁila anebo také
provozovatel zaﬁízení, které je urãeno pro
nakládání s odpady. Pokud by pak sám provozovatel skládky odloÏil na toto místo svÛj
odpad, je také poplatníkem. Nutné je navíc
zmínit, Ïe pokud by sám provozovatel pﬁevzal cizí odpad jinde neÏ na skládce a na
skládku jej potom sám uloÏil, stává se
v podstatû vlastníkem odpadu a v okamÏiku
uloÏení se jej tedy taky t˘ká poplatek za
skladování, tﬁebaÏe on sám není jeho pÛvodcem.
Provozovatel skládky je navíc plátcem poplatku, coÏ znamená, Ïe bude poplatky za
skladování vybírat a následnû jej pﬁedá
správci poplatku.

NOV¯ ÚZEMNÍ PLÁN
Îádáme v‰echny obãany, chalupáﬁe
a podnikatele, aby zváÏili, jestli svoje pozemky nechtûjí vyuÏívat jin˘m zpÛsobem
neÏ doposud. Budeme zpracovávat nov˘
územní plán a jsme na zaãátku procesu poﬁizování územního plánu.
Územní plán je rozvojov˘ dokument obce,
kter˘ stanoví, jak˘m zpÛsobem mohou b˘t
jednotlivé parcely vyuÏívány a co se na nich
mÛÏe postavit. Územní plán ﬁe‰í ideální prostorové uspoﬁádání území, technickou infrastrukturu, dopravní infrastrukturu, ochranu
pﬁírody a vlastnû v‰e, co s budoucím rozvojem obce.
Jak mÛÏe územní plán ovlivnit mû jako
obãana? Uveìme si pár pﬁíkladÛ, proã této
problematice vûnovat trochu pozornosti:

1) Vlastním ornou pÛdu, na které bych si
chtûl postavit rodinn˘ dÛm nebo chatu.
Pozemek lze v rámci pﬁipravovaného
územního plánu provûﬁit, jestli je moÏné ho
vyuÏít pro v˘stavbu.
2) Bydlím v rodinném domû a uvaÏuji, Ïe
si na pozemku zﬁídím obchod, kde bych rád
prodával zboÏí.
Pokud v územním plánu nebude vá‰ pozemek veden jako tzv. „plocha obãanského
vybavení“ nebo „plocha smí‰ená obytná“
stavební úﬁad vám na pozemku nepovolí v˘stavbu prodejny.
Tohle jsou dva z mnoha pﬁípadÛ, kdy je
potﬁeba podat Ïádost prostﬁednictvím formuláﬁe „Podnût na poﬁízení zmûny územního plánu“. Formuláﬁ vyplníte a pﬁedáte na

U komunálních odpadÛ, jejichÏ pÛvodcem
je obec, musí poplatek hradit vÏdy tato obec
bez ohledu na to, kdo odpad pﬁedává na
skládce (napﬁ. technické sluÏby) a mûl by
b˘t tedy povaÏován za vlastníka.
Jak se zmûní v˘‰e poplatku za uloÏení odpadu na skládku?
Základní zmûnou v této oblasti je nav˘‰ení poplatku za „skládkování“ vyuÏiteln˘ch
odpadÛ z pÛvodních 500 Kã na 800 Kã za
tunu odpadu. Tato ãástka by se pak podle
nové právní úpravy mûla kaÏd˘ rok zvy‰ovat. Za rok dojde k podraÏení o dal‰í stovku.
Zvy‰ování by se mûlo zastavit aÏ v roce
2029, kdy by cena mûla zÛstat na 1850 Kã
za tunu.
zdroj: Finance.cz
obecní úﬁad. Poté bude va‰e Ïádost posouzena v rámci návrhu územního plánu.
Pro úplnost dodáváme, Ïe Ïádost by si
mûli podat jen ti vlastníci pozemkÛ, kteﬁí
chtûjí pozemky vyuÏívat jinak neÏ doposud.
Napﬁ. pokud bydlíte v rodinném domû a neuvaÏujete svÛj pozemek vyuÏívat jinak neÏ
k bydlení, tak Ïádost nepodáváte. Souãasn˘
stav vyuÏití území bude zakreslen v územním plánu dle aktuálního stavu zapsaného
v katastru nemovitostí.
„Podnûty na poﬁízení zmûny územního
plánu“ je moÏno podávat do 30.11. 2021.
Podnûty podané po tomto termínu nebudou
do zpracování nového územního plánu zaﬁazeny. Formuláﬁ „Podnût na poﬁízení
zmûny územního plánu“ lze stáhnout na webov˘ch stránkách obce nebo si jej mÛÏete
vyzvednout osobnû na obecním úﬁadû.

GULÁ·OBRANÍ 2021
4. záﬁí se na hﬁi‰ti v Travãicích uskuteãnil
2.roãník Gulá‰obraní. SoutûÏe se úãastnilo
9 dvouãlenn˘ch t˘mÛ, které si museli obstarat ve‰keré suroviny na pﬁípravu svého gulá‰e. PrÛbûh akce byl jako vÏdy super, panovala dobrá nálada a soutûÏící se bavili.
Poãasí vy‰lo perfektnû, svítilo sluníãko
a bylo teplo, i kdyÏ cel˘ t˘den pﬁed akcí pr‰elo. Zaãátek byl ve 12.00 hod., kdy si t˘my
pﬁipravovali ve‰keré suroviny a dﬁevo na
oheÀ. Ve 13.00 hod. mohli zapálit své ohnû
a vrhnout se na vaﬁení. Bûhem vaﬁení byla
moÏnost kávy a zákuskÛ, které jsme obdrÏeli od paní Zlatky. Tímto bychom jí chtûli
podûkovat za zákusky a také za rolády,
které jsme pouÏili jako ceny. KdyÏ jsem obcházel v‰echny ty gulá‰e, tak jsem si ﬁíkal
to, co kaÏd˘ rok „porota to bude mít tûÏké“.
KaÏd˘ gulá‰ vypadal v˘bornû, soutûÏící si
dávali záleÏet, pﬁitom kaÏd˘ vypadal úplnû
jinak. Vidûl jsem hodnû surovin, které tam
pﬁidávali, napﬁ. houby, nakládan˘ pepﬁ, játra,
víno, paprika, marmeláda z rajãat a dal‰í suroviny. V 16.30 hod. jsme zaãali nosit gulá‰e pro porotu, která mûla 4 ãleny. Jak jsem
ﬁíkal, mûli to tûÏké .... Po ochutnávání v‰ech

gulá‰Û jsme museli znova pro dal‰í 4 gulá‰e, u kter˘ch se rozhodovalo o umístûní.
SoutûÏící si mezitím prodávali gulá‰e náv‰tûvníkÛm, kter˘ch se se‰lo opravdu
hodnû. Bûhem pÛl hodinky mûla vût‰ina
soutûÏích prázdné kotlíky. Poté následovalo
vyhlá‰ení a pﬁedávání cen. Nejlep‰í gulá‰
uvaﬁil Jiﬁí Krejza a Jiﬁí Hubálek a budou zapsání na velkou vaﬁeãku.
Stra‰nû moc bychom chtûli podûkovat
sponzorÛm - obec Travãice, David Mazánek, Pekárna Ná‰ Chléb, dorty od Zlatky,
ovoce a zelenina Lotinar a v‰em, kdo pomáhal s pﬁípravou. Budeme se na vás tû‰it
zase na dal‰ím roãníku, dûkujeme.
Aneta Güntherová a Marek Serben˘
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
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OD JARA AÎ DO LÉTA, VE ·KOLCE I ON-LINE DOMA...
Leto‰ní zima byla opravdu dlouhá a mrazivá, ale taková, jaká má
b˘t. Po x letech jsme se v‰ichni doãkali snûhové nadílky. A je jasné,
Ïe jsme si sníh nejvíce uÏily my, dûti. A to jak ve ‰kolce, tak i na zahradû. Se âtyﬁlístkem jsme se vydali na hory, a vytvoﬁily jsme pravou zimní atmosféru. Kde celou hernu zasypal sníh v podobû bíl˘ch
ubrusÛ, z Polykarpovky jsme postavily chatu na horách, z placat˘ch
dﬁevûn˘ch kostek jsme zkou‰ely lyÏovat, poznávaly jsme rÛzné
druhy zimních sportÛ, nauãily jsme se zimní písniãky a básniãky.
PtáãkÛm, kteﬁí u nás pﬁes zimu zÛstávají jsme poctivû sypaly do
krmítek, které jsme si samy vyrobily, pozorovaly jsme je za okny, povídaly jsme si o nich, uãily jsme se jejich charakteristické znaky, nauãily jsme se Ptaãí tanec, kter˘ se nám hooodnû líbil a moooc rádi
si ho vÏdy zatancujeme. Hrály jsme rÛzné hry na poznávání a rozvoj smyslÛ jako napﬁ. Ptáãku zapípej, Ptáãku do krmítka, ...
Pﬁedstavte si, Ïe jsme se se âtyﬁlístkem vydaly dokonce i na Severní pól za Eskymáky. Bylo to nûco krásného, ze stanÛ jsme si postavily iglú, ve kterém jsme si na Eskymáky hrály. Eskymáci nás seznámili se Ïivotem na Severním pólu, se zvíﬁaty, které na Severním
pólu Ïijí, a dokonce nám ukázali i rÛzné pokusy se snûhem. Eskymáci nás nauãili i jak se pusinkují a neÏ jsme ze Severního pólu odcestovaly, tak nás na závûr nauãili krásnou Eskymáckou básniãku.
V‰ichni víme, Ïe k zimû patﬁí i snûhuláci, a i o nich jsme si se âtyﬁlístkem povídaly. Spoleãnû jsme z PET víãek postavily velkého snûhuláka, a dokonce i z Polykarpovky, kdy kaÏd˘ z nás snûhulákovi
podle fantazie vybarvil knoflík, kter˘ ho pak kromû hrnce a mrkve
zdobil. Tﬁídily jsme hraãky a vûci, které jsou kulaté jako koule na
snûhuláka, nauãily jsme se snûhuláka malovat, se snûhuláky jsme
i poãítaly.
A protoÏe napadlo hodnû snûhu, tak jsme spoleãnû postavily i na
zahradû dva krásné snûhuláky a nejen to. Kromû stavûní snûhulákÛ jsme si taky postavily i iglú, ve kterém jsme si hrály na Eskymáky. Koulovaly jsme se, tahaly jsme se na bobech ãi saních. Leto‰ní
zima byla opravdu supeeeeeeeer.
Na‰e paní ﬁeditelka Markétka a paní Nováková mûly v lednu narozeniny a tak jsme pro nû uspoﬁádaly parádní narozeninovou oslavu, která byla se v‰ím v‰udy. V˘zdoba s balónky, girlandami a fáborky. Na stole bylo pﬁipravené dûtské ‰ampaÀské na pﬁípitek,
brambÛrky, tyãinky, popcorn. A jako správná párty se neobe‰la taky
bez narozeninov˘ch ãepiãek, písniãek, tance a samozﬁejmû pﬁáníãek a dáreãkÛ. Paní ﬁeditelka Markétka i paní Nováková byly dojaté
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a ani se nedivíme, i paní uãitelce Haniãce ukápla slziãka. Obû párty
byly suprové.
Zaãátkem února jsme se pﬁipravovaly na Masopust. Seznámily
jsme se s tradicí Masopust, co v‰e se o Masopustu dûlá. Vyrábûly
jsme klauny a ‰a‰ky, tﬁídily jsme balonky podle barvy, poãítaly jsme
je. Vyrobily jsme si i ‰krabo‰ky, které jsme s podle fantazie vybarvily, a protoÏe jsme zimu uÏ chtûli vyhnat, ‰li jsme Masopustní prÛvod
vesnicí. Mûly jsme na sobû ‰krabo‰ky, které jsme si vyrobily, v rukách jsme mûly zvíﬁátka na tyãích a hudební nástroje na vyhnání
zimy ze vsi.
Ve ‰kolce jsme si postavily stánky na Jarmark a nakupovaly jsme
a prodávaly v‰e, co se nám líbilo a poté jsme si v‰e odnesly domÛ.
Byly to sladkosti, hraãky, upeãená linecká koleãka a srdíãka, pohledy...
K Masopustu patﬁí i karneval, tak jako kaÏd˘ rok i letos se karneval povedl. ·kolka plná princezen, SpidermanÛ, kovbojÛ, zvíﬁátek,
víl a na‰e paní ﬁeditelka Markétka a paní uãitelka Haniãka byly za
‰kolaãky. Byla pro nás pﬁipravena spousta soutûÏí, kdy jsme vyhrávaly sladkosti a dobroty. Také se tanãilo, dovádûlo a na závûr karnevalu byla tombola, kdy kaÏd˘ z nás vyhrál krásného ply‰áãka.
ProtoÏe maminka i tatínek chodí do práce, tak jsme si spolu se
âtyﬁlístkem hráli na povolání. Hrály jsme si na cukráﬁky a ãí‰nice,
kadeﬁnice, opraváﬁe aut, doktory, zedníky, po‰Èáky, fotografky, malíﬁky, a vyzkou‰ely jsme si i práci paní uãitelek. A zjistily jsme, Ïe to
není vÛbec jednoduché, vydûlávat korunky. Ale jsme ‰ikovné dûtiãky a hravû jsme to zvládly, proto nás na konci t˘dne ãekala v˘plata
v podobû jedl˘ch papírov˘ch korunek. A dostaly jsme dokonce i diplom.
ProtoÏe je dÛleÏitá i práce ﬁidiãe, tak jsme si hrály na dopravu. Seznámily jsme se se v‰emi dopravními prostﬁedky, po ãem se pohybují. Stavûly jsme autodráhy, vláãkodráhy, z rÛzn˘ch stavebnic jsme
stavûly dopravní prostﬁedky a hrály jsme s dopravními prostﬁedky
i rÛzné hry. Vyrábûly jsme z papíru auta, z ruliãek parníky. A protoÏe je dÛleÏité znát i nûjaké dopravní znaãky, tak i ty jsme se nauãily. Zjistily jsme, Ïe je dÛleÏitá i bezpeãnost, kdyÏ neﬁídíme auta, a i tu
jsme se nauãili a víme, jak se máme na silnici správnû chovat.
A i raketa je dopravní prostﬁedek, tak jsme se vydaly raketou jako
kosmonauti do vesmíru. Seznámily jsme se s planetami Sluneãní
soustavy, poznaly jsme, Ïe kaÏdá je úplnû jinak velká. Z PET lahví
jsme si kaÏd˘ vyrobil svou vlastní raketu ozdobenou podle fantazie.

Poznaly jsme, jak moc je dÛleÏité Slunce pro ná‰ Ïivot. Îe stát se
kosmonautem není vÛbec Ïádná legrace.
Leto‰ní jaro je pro na‰i ‰kolku úplnû jiné neÏ jsme zvyklé. Cel˘
bﬁezen a ãást dubna se vzdûlávání t˘ká jen kamarádÛ, kteﬁí jsou
pﬁed‰koláci, a to distanãní v˘ukou, kdy si vÏdy kaÏdé pondûlí rodiãe
pﬁijdou pro pﬁípravu, která je zpracovaná na cel˘ t˘den. K ní jsou
dané úkoly, které mají pﬁed‰koláci splnit a vypracované vrátit, aby
se zaloÏily do jejich portfolia.
Paní ﬁeditelka Markétka, paní uãitelka Haniãka a paní Nováková
pro nás mûli na Velikonoce pﬁipravené pﬁekvapení. Na zahradu
‰kolky nám velikonoãní zajíãek schoval velikonoãní nadílku, kterou
jsme hledaly. Byl to pytlíãek pln˘ ãokoládov˘ch vajíãek, zajíãka a kuﬁátka. Potom, co jsme velikonoãní nadílku na‰li, jsme kaÏd˘ z nás
vyrábûl papírového zajíãka. Bylo to krásné a dûkujeme jim za to.
I kdyÏ nám covidová situace nedovolila spoleãnû oslavit âarodûjnice, stejnû jsme si je uÏili. My, co jsme do ‰kolky chodili, jsme si na
âarodûjnice hráli, vaﬁili jsme lektvary, ãarovali jsme, tanãili jsme na
ãarodûjnické písniãky. Na závûr t˘dne jsme se proletûli po vesnici
aÏ na hﬁi‰tû, kde na nás ãekali ostatní kamarádi s rodiãi, soutûÏe
a dokonce i hasiãi, díky kter˘m jsme si prohlídli hasiãská auta a jako
pﬁekvapení pro nás mûli pﬁipraven˘ i hasiãsk˘ zásah. Bylo to super,
a byli na nás tak hodní, Ïe nás i hasiãsk˘mi auty odvezli ze hﬁi‰tû do
‰kolky.
V kvûtnu uÏ nás koneãnû zase byla plná ‰kolka. CoÏ bylo supeeeeer a zase bylo ve ‰kolce pûknû veselo.
Letos jsme bohuÏel nepodnikli v˘let do ZOO, ale i tak jsme se za
zvíﬁátky vydali i kdyÏ jen ve ‰kolce. Nauãili jsme se krásnou písniãku Pût minut v Africe, stavûli jsme pro zvíﬁátka ohrádky, poznávali
jsme se, dozvídali jsme se o nich nejrÛznûj‰í zajímavosti a i to, kde
Ïijí. Vyrábûli jsme je a malovali.
V‰echny dûti na celém svûtû mûly 1. ãervna svátek, tak jsme slavili taky. Na zahradû pro nás paní uãitelky pﬁipravily nejrÛznûj‰í soutûÏe, které jsme pilnû a s nad‰ením plnili. Bylo to tﬁeba chytání rybiãek, pﬁekáÏková dráha, stopování, hledání stejn˘ch obrázkÛ, závody v gumákách a spousta dal‰ího. Za splnûní v‰ech soutûÏí nás
ãekala krabiãka plná sladkostí a dobrot. A jako sladká teãka nakonec byl ãokoládov˘ kornout. TakÏe oslava na‰eho svátku byla neskuteãnû prima.
Byli jsme i na celodenním v˘letû, kdy jsme ‰li pû‰ky pﬁes les do
Nuãniãek na pﬁívoz, u‰li jsme cel˘ch 6 km. Po cestû jsme si v‰ímali okolí, vyprávûli jsme si, dávali si hádanky, zpívali jsme si, aby nám
cesta pûknû utíkala. NeÏ jsme se nadáli uÏ jsme byli na místû. Pohráli jsme si na dûtském hﬁi‰ti a nemohli jsme se doãkat, aÏ se poplujeme lodí po Labi. KdyÏ jsme se doãkali, tak jsme nastoupili, byli
jsme seznámeni, jak se správnû chovat, aby se nûkomu nûco nestalo a pak jsme uÏ pluli. Kochali jsme se okolím kolem Labe, labutûmi, kachnami... byl to super záÏitek. Potom nás uÏ ãekal v˘born˘
obûd od pana Mazánka. Mûli jsme bramborovou ka‰i a ﬁízek, byla
to mÀamka. Pak jsme odpoãinuli pﬁi plnûní úkolÛ, které nám pﬁipravili paní uãitelky. Nakonec, neÏ jsme se vydali zpátky do ‰kolky,
jsme si mohli koupit nûco dobrého ve stánku u pﬁívozu. KdyÏ jsme
si koupili, co jsme chtûli, vydali jsme se zpátky do ‰kolky. Byl to parádní v˘let.
Jako kaÏd˘ rok, tak i letos, jsme se louãili s na‰imi kamarády, kteﬁí

1.záﬁí pÛjdou do ‰koly. Nebylo to ale louãení, na které jsme zvyklé,
letos to byla zahradní párty.
Maminkám, tatínkÛm a v‰em, kteﬁí pﬁi‰li jsme zahráli tﬁi pohádky Budulínka, Otesánka a Domeãek a zvíﬁátka. Po pohádkách jsme si
spoleãnû s maminkami zatanãili na písniãky Stromy, Mateﬁinky
a Ram sam sam. V‰echny maminky byly moc ‰ikovné a tanãení
zvládly.
Potom pﬁi‰la veliká chvíle pro na‰e kamarády. Byli to Filípek Hubálek, Eli‰ka ·oltová a Radeãek Vostrovsk˘. Jako Hollywoodské
hvûzdy se pro‰li po ãerveném koberci, kdy je pan starosta pasoval
velk˘m ‰kolním perem z pﬁed‰koláka na ‰koláka, kaÏd˘ dostal
‰erpu, kníÏku a dáreãky. A jako na kaÏdé správné zahradní párty se
grilovalo, pilo, tanãilo a dovádûlo.
My pﬁed‰koláci jsme po skonãení párty ne‰li domÛ, my jsme ve
‰kolce zÛstávali a spinkali. KdyÏ byl veãer a poﬁádná tma, pﬁipravili
nám Markétka a Haniãka stezku, kdy jsme s ãelovkami po zahradû
hledali poklad. Nebylo to vÛbec jednoduché, ale nakonec jsme poklad na‰li. A víte, co v nûm bylo? Sladkosti, pro kaÏdého z nás.
A kdyÏ uÏ jsme byli hodnû unaven˘, tak jsme si postavili z matrací
parádní pelechy, a nejen pro sebe, ale i pro Markétku a Haniãku.
Pak jsme se vysprchovali, vyãistili zoubky, zkoukli pohádku a usnuli jsme jak miminka.
Pﬁed koncem roku jsme nechodili do ‰kolky, ale do hasiãárny, kde
jsme si taky hráli, malovali, skládali,... protoÏe na‰e ‰kolka je v celkové rekonstrukci, o které budeme vyprávût zase pﬁí‰tû. Do nové
‰kolky uÏ se v‰ichni moc tû‰íme a dûkujeme v‰em, kteﬁí se na budování na‰eho nového zázemí v ãele s panem starostou podílí.
Krásné prázdniny a hodnû sluneãn˘ch dní.
Zdraví vás dûtiãky z Travãické ‰koliãky,
Markétka, Haniãka a Vûru‰ka
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REKONSTRUKCE BUDOVY MATE¤SKÉ ·KOLY
âERVEN-SRPEN 2021
Úvodem patﬁí nejvût‰í díky panu starostovi Pavlovi ·trosovi, jeho
pravé ruce Jitce Kirchnerové a celému zastupitelstvu obce Travãice,
bez kter˘ch by na‰e nová ‰kolka a tento ãlánek nemohl vzniknout.
VÏdy kdyÏ nûco konãí, tak nûco nového zaãíná - toto pﬁísloví se t˘kalo v leto‰ním roce 2021 i na‰í ‰kolky. ·kolka byla dokonalá, veselá a zábavná a aby byla i bezpeãná, zaãala poslední ãervnov˘ t˘den
její celková rekonstrukce, na které se podílela ﬁada bájeãn˘ch lidí.
Nejprve musím samozﬁejmû zaãít u dûtí, jejich rodiãÛ a holek ze
‰kolky. Dûti se dobrovolnû bez zbyteãn˘ch otázek „proã“ odstûhovaly do budovy hasiãárny, která se jim stala zázemím a to zázemím
velmi pﬁíjemn˘m. Îádn˘ z rodiãÛ nemûl námitky, naopak, v‰ichni
nám celou tu dobu vycházeli vstﬁíc dan˘m podmínkám. V‰echny dûti
byly une‰ené z prostﬁedí hasiãÛ a jeho v˘bavou, hasiãi jsou prostû
ná‰ vzor, uÏ i tím, Ïe vÏdy byli v‰ichni po ruce pﬁi stûhování a ochotnû vypomáhali se v‰ím, co si holky ze ‰kolky naporouãely a Ïe je
váÏnû ne‰etﬁily, nebyl problém tﬁeba v nedûli dopoledne dobûhnout
a pomoct se v‰ím, s ãím byla potﬁeba a Ïe váÏnû pﬁibûhli v‰ichni,
a i pﬁestoÏe díky bohu nehoﬁelo .
Holky ze ‰kolky v‰e dÛkladnû zabalily do krabic od pastelek, hraãek aÏ nábytku a potravin v kuchyni, v‰e postupnû odná‰ely v‰ude,
kde bylo místo, aÏ nakonec ve ‰kolce nezbylo vÛbec nic. Mezi tím
nezapomínaly dûtem dávat potﬁebnou péãi. Jsme sice drobné
a nûÏné Ïeny, ale síly a odvahy máme dost na rozdávání, kor, kdyÏ
máme kolem sebe malé pomocníky, kteﬁí nám stále stáli v patách
a provádûli dÛkladnou kontrolu, kam se v‰e odná‰í.
V‰e zaãalo celkovou elektroinstalací, coÏ asi v‰ichni víte, Ïe to je
teda mazec. Vrtání, bourání, plánování, prach a spousta ãasu a mûﬁení nastalo jiÏ poslední ãervnov˘ t˘den. JenÏe my jsme mûli super
dvojku pana Franti‰ka Bradnu ml. a pana Franti‰ka Bradnu st. Prostû klobouk dolÛ za to, jak kluci pﬁi‰li a uÏ to jelo. V‰echno perfektnû pﬁipravené a radost na nû pohledût. Klid a pohoda pﬁi dobﬁe odvedené práci. Tak elektﬁina vysekaná, chlapi v proudu práce, samozﬁejmû nesmûla chybût pﬁená‰ka dûtem o pracovním náﬁadí a samozﬁejmû pouãením o bezpeãnosti a zaãali nám dal‰í úpravy a pﬁedûlávky.
Dále následovalo sádrokartonování, zateplení, obklady, zednické
práce a malba pod vedením pana Radka Patyka jeho t˘mu firma
Kvinta realizace interiérÛ a páni instalatéﬁi Milo‰ Richter a Pavel
Sarkozy. VÏdy, kdyÏ jsme do ‰kolky pﬁijely a vidûly v‰e, co se bourá
a Ïe je v na‰í hernû jen prach a spousta materiálu, nevûﬁily jsme, Ïe
se v‰e stihne do konce prázdnin.
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Díky celému skvûlému t˘mu a pohotovosti jsme nakonec koncem
srpna pﬁivítaly s nad‰ením podlaháﬁe Michala Voborského, kter˘
nám v‰echny místnosti zútulnil krásn˘mi koberci a liny zakoupen˘mi
v Brenu Ústí nad Labem.
KdyÏ uÏ se pomalu, ale jistû, v‰e zaãalo vracet do pÛvodních kolejí a ‰kolka byla pﬁipravená opût zaãít slouÏit dûtem, zaãalo se ve‰keré vybavení opût vracet na svá místa. Hasiãi opût zavolaní na poplach dorazili v perfektním ãase a nábytek se opût vrátil z prostoru
hasiãárny do ‰kolky. Holky ze ‰kolky pod vedením zku‰ené paní Novákové, která své volno trávila jako stavbyvedoucí, vytáhly k˘ble
a ko‰Èata a zaãala oãista aÏ do morku kostí. ProtoÏe holky nenechaly nic náhodû a byla potﬁeba je‰tû odstûhovat vûci ze zahradního domku a zrovna nedaleko se bouraly sloupy v obci, zapojily do
akce stûhování i chlapce z Elma.
TudíÏ kaÏd˘, kdo ‰el kolem nûãím pomohl a v‰em patﬁí velké díky.
V závûru nesmím zapomenout na na‰e chlapy ,pana ZdeÀka Novotného, Milana Krejzu a Jana Plcha, kteﬁí byli u celé akce od zaãátku aÏ do konce, a to myslím doslova. Na zaãátku se úãastnili vyklízení, uklízení, stûhování a byli vÏdy pﬁi ruce v‰em aÏ do úplného
konce, kdy nám ‰kolku dodûlali do úplné dokonalosti. Pan Novotn˘
nám vrátil zpátky nástûnky, sítû, zrcadla, poliãky apod. opravil v‰e
rozbité, pﬁidûlal prahy, seﬁízl dveﬁe, dokonale zapadl do na‰eho dívãího kolektivu s na‰imi kolikrát pﬁehnan˘mi nároky.
Nakonec se nám na své místo po prázdninách vrátilo i to nejdÛleÏitûj‰í, na‰e dûti a spolu s dûtmi pﬁi‰lo i dal‰í pﬁekvapení v podobû
velkorysé nabídky sponzorského daru od pana Stanislava Valenty,
tatínka na‰eho ‰kolkového benjamínka, v podobû zasíÈování oken
proti hmyzu. Vãelky jsou pro nás uÏiteãné, ale teì, aÈ si zÛstanou
pûknû venku, kam patﬁí.
ZA CEL¯ KOLEKTIV MATE¤SKÉ ·KOLY V·EM DùKUJI
A NA·Í ODMùNOU ZA V·E BUDOU VA·E SPOKOJENÉ
DùTI....
MARKÉTA VODRÁÎKOVÁ

První svûtová válka (1914 - 1918)
a období do II. svûtové války v Nuãniãkách
Dne 26. ãervence 1914 na sv. Annu, kdy se v Nuãniãkách slavila
pouÈ, byly vyvû‰eny plakáty a na nich bylo velk˘m tiskem vyhlá‰eno, Ïe z BoÏí Milosti císaﬁ Franti‰ek Josef I. naﬁizuje ãásteãnou mobilizaci rakouské armády. Je‰tû t˘Ï den pﬁi‰li do Nuãniãek k ubytování vojáci. Byla to smutná pouÈ, muÏi z obce místo pouÈové veselice odpoledne narukovali.
Branná povinnost byla uzákonûna v roce 1912 pro v‰echny muÏe
Rakouska-Uherska ve vûku od 20 do 22 let. Seznamy brancÛ se vypracovaly na základû podkladÛ starostÛ obcí, kter˘m se v ﬁíjnu museli nahlásit v‰ichni, kteﬁí se následujícího roku mûli dostavit k odvodu. Odvody se konaly kaÏdoroãnû pravidelnû v bﬁeznu a dubnu.
V pﬁípadû potﬁeby byly vyhla‰ovány odvody dodateãné. Do války
byli povoláni i pﬁíslu‰níci domobrany, tedy v‰ichni bojeschopní muÏi
ve vûku 19 - 42 let. Pozdûji (1.5. 2015) byla domobranecká povinnost roz‰íﬁena na muÏe od 18 - 50 let. Dobrovolnû mohli do armády vstoupit muÏi od 17 let, museli mít souhlas zákonného zástupce.
Po vyhlá‰ení mobilizace pﬁestaly jezdit vlaky osobní i rychlíky. Na
trati Ústí n.L. - Praha jezdil jedin˘ vlak do Prahy a z Prahy, ale kdo
chtûl jet musel mít povolení od hejtmanství, kde musel uvést dÛvod
jízdy. Spojení s Roudnicí n.L. bylo zru‰eno a do Roudnice n.L. se
muselo chodit pû‰ky.
V kvûtnu 1915 byli ubytováni v Nuãniãkách v ã. 9 Ïidé z Polska,
celkem 6 osob. Zaveden byl pﬁídûl potravin na lístky a po hospodáﬁstvích chodily rekvizice, které zabavovaly zemûdûlské v˘robky.
Zvlá‰tû nemajetní lidé trpûli nedostatkem potravin.
V roce 1917 - 1918 pﬁicházeli do obce z táborÛ u Terezína ru‰tí
zajatci prosit o jídlo.
O muÏích z obce Nuãniãky, kteﬁí padli v 1. svûtové válce, (pomník
padl˘ch odhalen 30.7. 1922) legionáﬁích a váleãn˘ch invalidech
jsem se zmiÀovala jiÏ v dﬁívûj‰ích pﬁíspûvcích.
Hospodáﬁské vyãerpání a následné vojenské zhroucení centrálních mocností vedlo k ukonãení bojÛ první svûtové války, tedy i rozpadu Rakouska - Uherska. DÛsledkem války byl hlad, bída a strádání. 28. ﬁíjna 1918 vznikl samostatn˘ ãeskoslovensk˘ stát. V prosinci 1918 bylo v âeskoslovensku zru‰eno pouÏívání ‰lechtick˘ch
titulÛ a nové politické elity pﬁistoupily k zahájení pozemkové reformy. Ta spoãívala ve vyvlastnûní ãi zestátnûní a následném pﬁerozdûlení pozemkÛ, zejména zemûdûlsk˘ch a lesních. Pﬁedváleãná
ãást pozemkové reformy byla fakticky ukonãena v r. 1936, prakticky byla ukonãena je‰tû pﬁed velkou hospodáﬁskou krizí (r.1929).
Roku 1924 byla provedena v Nuãniãkách parcelace „Panského
dvora“ (ã. 12). Pﬁes 50 ha zemûdûlské pÛdy bylo rozdûleno mezi
domkáﬁe z Nuãniãek a Poãapel. Budovy ã. 12 a zbylá pÛda byla pﬁidûlena Franti‰ku Hudeãkovi, kter˘ mûl dÛm v nájmu od r. 1897.
Pﬁi parcelaci byly pﬁidûleny zahrádky k ã.p.1, ã.p. 38, ã.p.8,
ã.p.13, ã.p. 20 a ã.p. 22.
U ã.p. 38 a ã.p. 13 na pﬁidûlen˘ch zahrádkách postavili chlévy
a stodoly. Na dal‰ích stavebních parcelách pﬁidûlen˘ch na pansk˘ch
polích byla postavena tato ãísla popisná :
â.p. 39 postavil roku 1925 Ladislav NádraÏsk˘

â.p. 40 postavil r. 1926 Václav Kﬁovák
â.p. 41 postavil r. 1926 Pavel Beran
â.p. 43 postavil r. 1928 Pavel Kotrba
â.p. 44 postavil r. 1929 Franti‰ek ·najdr
â.p. 33 postavil r. 1938 Jaroslav Top‰
(pﬁidûleno ã.p. z rozboﬁené cihelny)
â.p. 46 postavil r. r. 1938 Josef Top‰
â.p. 47 postavil v r. 1938 Franti‰ek Hﬁíbal
â.p. 48 postavil v r. 1938 Václav Vostrovsk˘
â.p. 49 postavil v r. 1940 Alois Zemanec
â.p. 50 postavil v r. 1941 Vladimír Soukup
Na místû pﬁidûleném pﬁi stavební parcelaci „Panského dvora“
postavil r. 1928 stodolu Václav Beran z ã.p. 32. V roce 1970 zde postavil rodinn˘ domek Vladimír Horák s nynûj‰ím ã.p. 58.
Na stavebním místû pﬁidûleném pﬁi parcelaci „Panského dvora“
postavila v r. 1938 stodolu Anna Drobná z ã.p. 17. V roce 1965 postavil z této stodoly rodinn˘ domek ã.p. 57 Valter Kohlmajer.
âp. 42 postavil v r. 1926 ( na vlastní zahradû) Franti‰ek Bartl
â.p. 45 postavil v r. 1932 (na vlastní zahradû jako v˘mûnek)
Jaroslav Gruncl
â.p. 51 postavil v r. 1957 Václav Top‰, stavební pozemek dostal
od otce Stanislava Berana ( z ã.p. 19)
â.p. 52 postavil v r. 1957 Franti‰ek Motejl
â.p. 53 postavil v r. 1958 Václav Dvoﬁák (na zahradû ã.p. 19)
â.p. 54 postavil v r. 1960 Otta Petera
â.p. 55 postavil v r. 1963 (domek ze stodoly)
Franti‰ek Koechr. Domek ã.p. 13 rozboﬁil a zﬁídil tam zahrádku.
â.p. 59 postavil v r. 1975 (dÛm na vlastní zahradû)
Jaroslav Mare‰ ( z ã.p. 14)
Po první svûtové válce byla rozboﬁena Maixnerova cihelna pod
lesem, která mûla ã.p. 33 ( v r. 1938 bylo toto ãíslo popisné pﬁidûleno novû postavenému domku Jaroslava Top‰e)
V roce 1915 bylo rozboﬁeno ã.p. 14, které stálo mezi ã.p. 16 a ã.p.
21 a ãíslo popisné 14 bylo dáno v r. 1928 v˘mûnku ã.p. 10.
Roku 1928 byl rozprodán statek ã.p. 10. âást polí a obytné stavení koupil Franti‰ek Hudeãek, majitel ã.p. 12. Stavení v˘mûnku
(nyní ã.p. 14), chlévy a zahradu koupil Jaroslav Mare‰ se Ïenou
Antonií. V roce 1943 pﬁikoupila vdova Antonie stodolu od ã.p. 10.
Ostatní pole patﬁící k ã.p. 10 byla rozprodána mezi zemûdûlce
z Nuãniãek a Poãapel.
Po první svûtové válce byl starostou obce zvolen Franti‰ek Soukup z ã.p. 2 (zvolen po Fr. Maixnerovi). Po nûm byl starostou Antonín JÛna z ã.p. 3. V roce 1927 byl starostou zvolen Fr. Soukup z ã.p.
2. Ve volbách v roce 1931 byl starostou zvolen Antonín JÛna, kter˘
za svého starostování vedl obec dobﬁe a zvlá‰tû v dobû druhé svûtové války mnoha spoluobãanÛm pomohl. V roce 1942 byl zbaven
úﬁadu a gestapem vysl˘chán na Kladnû.
Jaroslava Krunclová
Zdroj : Kronika obce Nuãniãky, literatura
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
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Informace o fungování na‰í fotbalové pﬁípravky
VáÏení sportovní pﬁátelé, dovolujeme si vás informovat krátk˘m
ãlánkem o fungování na‰í fotbalové pﬁípravky. Konec jara jsme bohuÏel zápasy nehráli z dÛvodÛ pandemie. Ale i pﬁesto se dûti snaÏily a obãas si zatrénovaly. Proto jsme s kolegou trenérem rozhodli
udûlat pro na‰e nejmen‰í „fotbalovou dokopnou“. Konala se poslední ãervnov˘ víkend. A hned na zaãátek musíme ﬁíct, Ïe se povedla.
Ná‰ program zaãal sobotním pﬁátelsk˘m utkáním proti TJ Sokol Ho‰tka, které pro nás skonãilo vítûznû. Poté mûly dûti zaji‰tûn obûd na
hﬁi‰ti a po krátkém odpoãinku jsme vyjíÏdûli na cyklov˘let. Podél
Labe dûti najely cca 15 km. Bûhem cesty nechybûlo koupání a na
pﬁívozu na v‰echny ãekala zmrzlina a limonáda od Davida Mazánka, dûkujeme.
KdyÏ jsme se vrátili na hﬁi‰tû do Travãic, ãekala na dûti soutûÏ
o nejhezãí penaltu. Fotbalisti se snaÏili a nastﬁíleli brankáﬁi (jeden
z rodiãÛ) spoustu pûkn˘ch golÛ. Pak jsme se odebrali ke stolÛm, kde
jsme si vychutnali grilované dobrÛtky. Následovalo vyhlá‰ení soutûÏe o nejhezãí penaltu, kde v‰echny dûti obdrÏely diplom a nûjakou
tu sladkost. A zaãínalo se nám stmívat, za pomoci rodiãÛ se pﬁipravili stany na spaní a spustila se projekce, dle pﬁání dûtí (písniãky, pohádky). Ten, kdo neusnul, byl odmûnûn v cca 22.00 hod. pﬁekvapením v podobû parádního ohÀostroje. Druh˘ den jsme se spoleãnû
nasnídali, uklidili hﬁi‰tû a vrhli jsme se na prázdniny.
Jak uÏ jsem psal na zaãátku, dûti, tak i rodiãe a ostatní pﬁíchozí si
dokopnou uÏili a byli spokojeni. Za nás trenéry, bychom chtûli podûkovat v‰em, kteﬁí se spolupodíleli na této akci. V˘‰e jmenovan˘m
rodiãÛm dûtí, klubu FK Travãice a starostovi obce za finanãní podporu od obce.

Závûrem pí‰i aktuální informaci, 5. 9. 2021 jsme zaãali hrát opût
mistrovské utkání za star‰í pﬁípravku, to první bylo bohuÏel bez
bodÛ. T˘m z Bohu‰ovic nad námi vyhrál 10:6, ale kluci se snaÏili.
Dal‰í rozpis zápasÛ je moÏnost nahlédnout na hﬁi‰ti, nebo na internetu.
Sportu zdar
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
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Blahopﬁejeme
jubilantÛm

Krejzová Vûra
Hﬁíbal Vratislav
·ubrt Pavel
Jakubcová Martina
Knechtl Jaroslav
Pﬁibyl Marek

50
50
50
50
50
50

Travãice 159
Travãice 141
Travãice 31
Travãice 82
Travãice 84
Travãice 127

Vosecká Pavlína
Tomek Jiﬁí
Perglová Pavlína

55
55
55

Travãice 87
Travãice 98
Travãice 113

·tros Pavel
·trosová Jiﬁina
Bradnová Vûra
·váb Lubo‰
Strádalová Hana
Kloubská Marie
·vábová ZdeÀka

60
60
60
60
60
60
60

Travãice 93
Travãice 93
Travãice 165
Travãice 109
Travãice 170
Travãice 168
Travãice 109

Líbal Rudolf
Procházka Ludûk
Mlch Václav
Hoﬁenín Jaroslav
·pakovská Irena
Motejl Jiﬁí

65
65
65
65
65
65

Nuãniãky 43
Travãice 13
Travãice 163
Travãice 72
Nuãniãky 9
Nuãniãky 52

Plch Jan
Krumbholzová Drahomíra
Budínová Jiﬁína
Kuãava Vlastimil
RoÏcová Anna
Bradna Josef
Valenta Josef

70
70
70
70
70
70
70

Travãice 133
Travãice 154
Travãice 122
Travãice 140
Travãice 102
Travãice 137
Nuãniãky 42

Günther Ivan
Tlatlová Jaroslava
Zedek Franti‰ek
Beránek Milan
T˘lová Marta

75
75
75
75
75

Travãice 129
Travãice 132
Travãice 10
Travãice 3
Travãice 97

Tlatla Miloslav

80

Travãice 132

Údaje poskytnuty k 30.9.2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva,
které se konalo 11. bﬁezna 2021
od 17:00 hodin v zasedací síni
Obecního úﬁadu.
Pﬁítomni: Milo‰ ¤epa, Ing. Kateﬁina Kubátová, Pavel ·tros, Bc. Jiﬁí Hubálek, Radek
Vostrovsk˘, Jan Plch, Ladislav Polka, Ale‰
Skála
Omluven: Petr Kirchner
1. ZAHÁJENÍ.
Starosta pﬁivítal v‰echny pﬁítomné. Konstatoval, Ïe zastupitelstvo je usná‰eníschopné, je pﬁítomno osm zastupitelÛ, jeden
omluven. Zapisovatelem urãil paní Jitku
Kirchnerovou. Na ovûﬁovatele zápisu byli

navrÏeni p. Skála a p. Plch. Starosta seznámil pﬁítomné s navrÏen˘m programem zasedání:
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o ãinnosti
3) Hﬁbitovní zeì Libotenice
4) Termíny a místa svatebních obﬁadÛ v roce
2021
5) Schválení úãetní závûrky a hospodáﬁského v˘sledku obce Travãice za rok 2020
6) Schválení úãetní závûrky a hospodáﬁského v˘sledku M· Travãice
7) Farní charita Litomûﬁice - Ïádost o poskytnutí dotace
8) Îádost o sponzorsk˘ dar FK Travãice
9) Zásilkovna - samoobsluÏné v˘dejní místo
10) Sázení stromÛ - dotace

11)
12)
13)
14)
15)

Îádost o zmûnu územního plánu
Cyklostezka - cesty v lese stav, trasa
Îádost Mazánek David
Diskuze
Závûr

K navrÏenému programu nebyly vzneseny Ïádné jiné návrhy ani pﬁipomínky.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo
schvaluje navrÏen˘ program a ovûﬁovatele zápisu
p. Plcha a p. Skálu.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

2. ZPRÁVA O âINNOSTI
- hasiãárna Nuãniãky, jednání s projektantem, pﬁipravit rozpoãet
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- na inzerát pﬁihlá‰eni dva pﬁevozníci
- podána Ïádost - Nadace âEZ na opravu
‰kolky
- probíhá oprava WC v KD
- probíhá oprava veﬁejného osvûtlení
- úklid obce
3. H¤BITOVNÍ ZEë LIBOTENICE
Zastupitelstvo jednalo o dohodû o narovnání 21.5.2020, tuto zamítlo. Zastupitelstvo
tuto dohodu odmítlo. âástku 94 154,60 aÈ
zaplatí ten, kdo si práce u Videstavu objednal. Proto platí usnesení z 21.5.2020.
4. TERMÍNY A MÍSTA SVATEBNÍCH
OB¤ADÒ
Návrh na usnesení: Svatební obﬁady se
budou konat v místech kú Travãice a kú
Nuãniãky.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

5. SCHVÁLENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY
A HOSPODÁ¤SKÉHO V¯SLEDKU OBCE
TRAVâICE ZA ROK 2020
ZastupitelÛm byla pﬁedloÏena dokumentace úãetní závûrky a hospodáﬁského v˘sledku za rok 2020 ve v˘‰i 3 274 719,85 Kã.
Zastupitelé navrhli úãetní závûrku a hospodáﬁsk˘ v˘sledek schválit a pﬁevést na úãet
432 - v˘sledky hospodaﬁení minul˘ch let.
Návrh na usnesení: Schválit úãetní závûrku za rok 2020 hospodáﬁsk˘ v˘sledek
obce Travãice za rok 2020 ve v˘‰i
3 274 719,85 Kã a tuto ãástku pﬁevést na
úãet 432.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.
6. SCHVÁLENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY
A HOSPODÁ¤SKÉHO V¯SLEDKU M·
TRAVâICE ZA ROK 2020
Zastupitelé rozhodli schválit úãetní závûrku a hospodáﬁsk˘ v˘sledek 0,- Kã za rok
2020 M· Travãice.
Návrh na usnesení: Schválit úãetní závûrku M· Travãice a hospodáﬁsk˘ v˘sledek 0,- Kã za rok 2020.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.
7. FARNÍ CHARITA LITOMù¤ICE ÎÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
Farní charita dojíÏdí k nûkolika obãanÛm
na‰ich obcí, proto obec poskytne dotaci ve
v˘‰i 10 000,- Kã.
Návrh na usnesení: Poskytnout dotaci ve
v˘‰i 10 000,- Kã Farní charitû Litomûﬁice.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.
8. ÎÁDOST O SPONZORSK¯ DAR FK
TRAVâICE
Zastupitelé se dohodli poskytnout dar ve
v˘‰i 20 000,- Kã.
Návrh na usnesení: Poskytnout finanãní
dar FK Travãice ve v˘‰i 20 000,- Kã
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
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9. ZÁSILKOVNA - SAMOOBSLUÎNÉ
V¯DEJNÍ MÍSTO
Pﬁepravní spoleãnost Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 nabízí
umístûní Z-Boxu - v˘dejního místa v na‰í
obci. SluÏba, umístûní boxu je bezplatná.
Pﬁes Z-Box mÛÏete zásilku nejen vyzvednout, ale také ji odevzdat, napájen˘ je solárním panelem. Zastupitelé s umístûním
Z-Boxu Zásilkovny souhlasí.
Návrh na usnesení: Po zákonné lhÛtû vyvû‰ení oznámení o zam˘‰leném pronájmu pronajmout bezúplatnû Zásilkovnû
s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9
pozemek o v˘mûﬁe max 2 m2 p.ã. 105/5
v kú Travãice.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.
10. SÁZENÍ STROMÒ - DOTACE
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí - dotace
na v˘sadbu stromÛ z dotaãního titulu z Národního programu Ïivotního prostﬁedí.
Pouze pro listnaté stromy. Pﬁíspûvek (dotace) je urãen na nákup, v˘sadbu a následnou
péãi. Maximální v˘‰e dotace je 250 000,- Kã
a je bez spoluúãasti obce.
K v˘sadbû byly vybrány tyto lokality:
1. alej ke státní silnici kú Travãice
2. pﬁívoz a oﬁechovka kú Nuãniãky
Mimo jiná kritéria k v˘sadbû je souhlas
vlastníka dotãen˘ch pozemkÛ a vlastníka
sousedních pozemkÛ, odborn˘ posudek
k projektu.
Návrh na usnesení: Pﬁijmout dotaci Ministerstva Ïivotního prostﬁedí (v˘zva ã.
9/2019: v˘sadba stromÛ), podepsat
smlouvu s Futura Academica z.s.,
Iâ: 08886512, Ruská 943, 277 11 Neratovice na v˘sadbu stromÛ.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.
11. ÎÁDOST O ZMùNU ÚZEMNÍHO
PLÁNU
Josef a Gabriela Kalinovi Ïádají o zmûnu
územního plánu pro pozemek 45/102 kú
Nuãniãky. Územní plán obce Travãice
a Nuãniãky je 12 let star˘, není digitální a je
zastaral˘ v souvislosti s novou legislativou.
Zpracování nového územního plánu za jeho
vypracování bude cena 300 - 500 tisíc Kã.
Pokud to bude moÏné, zahrne Ïádosti obãanÛ obce dle platné legislativy. Starosta byl
povûﬁen oslovením projektantÛ - zpracovatelÛ územních plánÛ a vypsáním v˘bûrového ﬁízení na jeho zpracování.
Návrh na usnesení: Zadat v˘bûrové ﬁízení na poﬁízení nového územního plánu
obce Travãice.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.
12. CYKLOSTEZKA - CESTY V LESE
V období covidu na‰i obãané ãastûji chodí
na procházky do lesa a stûÏují si na neprÛchodnost na‰í cyklostezky.
Starosta byl povûﬁen jednat s p. Krunclem
a firmou SABIA.
13. ÎÁDOST MAZÁNEK DAVID
P. Mazánek Ïádá o prominutí nájmu KD.
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Z dÛvodu „COVID-19“ je kulturní dÛm pro
obãany uzavﬁen.
Návrh na usnesení: Prominout p. Mazánkovi nájem od 1.1.2021 po dobu uzavﬁení
restaurací.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.
14. DISKUZE
- p. ¤epa -rozbitá cesta u ãistiãky Nuãniãky,
zapadl autem SâVK
- starosta - pﬁevozní loì na vodu 29.3.
2021, provoz dle jízdního ﬁádu od 3. dubna
- obecní rozhlas není v provozu, bude v˘bûrové ﬁízení na nov˘ (dotace)
- p. Samková a p. Krunclová Ïádají o proﬁez stromÛ
- kravín, byla podaná Ïádost na pﬁevedení
pozemkÛ SPU obec
- vysokorychlostní traÈ - bylo uskuteãnûno
nûkolik setkání:
3.3. zastupitelé mûsta Ústí n/L, Stavby Ïeleznic a obce
5.3. zastupitelé kraje, Stavby Ïeleznic a dotãené obce
12.3. videokonference s europoslancem Tomá‰em Zdechovsk˘m, obce, zastupitelé
Ústeckého kraje
22.3. jednání na zastupitelstvu Ústeckého
kraje. Bude vytvoﬁena komise, která bude
sloÏena - spolek Rozvrtaná krajina, Stavby
Ïeleznic, Ústeck˘ kraj, Ministerstvo dopravy,
mûsto Ústí n/L.
- 27.bﬁezna zaãne Sãítání lidu, domÛ a bytÛ
2021
15. ZÁVùR
Starosta podûkoval v‰em pﬁítomn˘m za
úãast a zasedání zastupitelstva v 18:35 hod.
ukonãil..
V obci Travãice dne 11.3.2021
Zápis byl vyhotoven dne 16.3.2021
Zapsal: Jitka Kirchnerová
Ovûﬁovatel zápisu: Jan Plch
Ovûﬁovatel zápisu: Ale‰ Skála
Starosta obce: Pavel ·tros
Místostarosta: Ladislav Polka
■■■

Zápis ze zasedání zastupitelstva,
které se konalo 27. kvûtna 2021
od 17:00 hodin v zasedací síni
Obecního úﬁadu.
Pﬁítomni: Pavel ·tros, Bc. Jiﬁí Hubálek, Ladislav Polka, Ing. Kateﬁina Kubátová, Jan
Plch, Ale‰ Skála, Milo‰ ¤epa, Petr Kirchner,
Radek Vostrovsk˘
1. ZAHÁJENÍ.
Starosta pﬁivítal v‰echny pﬁítomné. Konstatoval, Ïe zastupitelstvo je usná‰eníschopné, je pﬁítomno v‰ech devût zastupitelÛ. Zapisovatelem urãil paní Jitku Kirchnerovou. Na ovûﬁovatele zápisu byli navrÏeni Bc.
Hubálek a p. Plch. Starosta seznámil pﬁítomné s navrÏen˘m programem zasedání:

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Zpráva o ãinnosti
4) Îádost o podporu - linka bezpeãí
5) Hospic Sv. ·tûpána - Ïádost o pﬁíspûvek
- dar
6) Diakonie Litomûﬁice - Ïádost o pﬁíspûvek
7) Îádost o uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene - sluÏebnosti âEZ
8) Schválení veﬁejné zakázky - v˘sledku
„Oprava komunikace Zádu‰ník - Travãice“
9) Schválení veﬁejné zakázky - „Zpracování
územního plánu obce Travãice“
10) Schválení veﬁejné zakázky - „ProtipovodÀová opatﬁení obce Travãice“
11) Uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného
bﬁemene Nuãniãky ke stavbû p.ã.
45/104 - Ïádost
12) Prudiãová Lenka - Ïádost odkup ãásti
pozemku p.ã. 210/3 k.ú. Nuãniãky
13) Îádost o v˘maz pﬁedkupního práva na
pozemek - p. Tomek
14) Rozpoãtové opatﬁení ã. 1
15) Schválení závûreãného úãtu obce za
rok 2020
16) Smlouva o dílo - Závlahy Labe s.r.o.
17) Îádost o zmen‰ení záhonu u domu ã.p.
46 Travãice - Beránek Radek
18) Smlouva o uzavﬁení vûcného bﬁemene
- âEZ - nové kabelové vedení (10 RD)
19) Konání svatebních obﬁadÛ v roce 2021
20) Diskuze
21) Závûr
K navrÏenému programu nebyly vzneseny Ïádné pﬁipomínky.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo
schvaluje navrÏen˘ program a ovûﬁovatele zápisu
Bc. Hubálka a p. Plcha.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
2. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO
ZASEDÁNÍ
Kontrolu provedl p. Kirchner
- hﬁbitovní zeì Libotenice - zaslán dopis na
OÚ Libotenice
- Farní charita pﬁíspûvek - posláno
- pﬁíspûvek FK Travãice - posláno
- dotace SFÎP (Státní fond Ïivotního prostﬁedí) - vysázeno celkem 104 stromÛ (alej
Travãice,Oﬁechovka a pﬁívoz Nuãniãky)
- v˘bûrové ﬁízení na poﬁízení nového územního plánu bylo vypsáno
3. ZPRÁVA O âINNOSTI
- nainstalovány nové hrací prvky ve ‰kolce
a postaven domeãek pro dûti
- probíhá oﬁez vûtví, údrÏba zelenû
- byla spu‰tûna na vodu pﬁevozní loì (byla
provedena oprava pﬁedního elektromotoru
a v˘mûna ãerpadla na vodu v motorovém
prostoru)
- bylo dokonãeno nové veﬁejné osvûtlení
- nainstalována ãekárna v Nuãniãkách
- b˘val˘ kravín - Ïádost SPÚ (odkup parcel)
je‰tû nebyla vyﬁízena

4. ÎÁDOST O PODPORU - LINKA
BEZPEâÍ
Îádost o podporu „Linka bezpeãí“ zastupitelstvo zamítlo.
5. HOSPIC SV. ·TùPÁNA
LITOMù¤ICE
Návrh na usnesení: Poskytnout „Hospic
Sv. ·tûpána“ Litomûﬁice, Rybáﬁské námûstí 662/4, pﬁíspûvek ve v˘‰i 10 000,Kã.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
6. DIAKONIE LITOMù¤ICE - ÎÁDOST
O P¤ÍSPùVEK
Návrh na usnesení: Poskytnout Diakonii
Litomûﬁice âCE, Rooseveltova 716/7,
pﬁíspûvek ve v˘‰i 12 000,- Kã.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
7. ÎÁDOST O UZAV¤ENÍ SMLOUVY
O Z¤ÍZENÍ VùCNÉHO B¤EMENE
(V ZASTOUPENÍ ELMO SCHO¤)
Jedná se o uloÏení rozvodÛ NN do pozemkÛ v majetku obce Travãice. Zastupitelé
Smlouvu odmítli podepsat - nejsou odstranûny sloupy starého vedení.
Návrh na usnesení: OdloÏit podepsání
Smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene sluÏebnosti ã.IE-12-4004121/VB001.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
8. SCHVÁLENÍ VE¤EJNÉ ZAKÁZKY V¯SLEDKU „OPRAVA KOMUNIKACE
ZÁDU·NÍK“
Byla vypsána veﬁejná zakázka, pﬁihlásili
se tﬁi úãastníci:
1. TANK TONS s.r.o.
2. INSKY spol. s.r.o.
3. SaM silnice a mosty Dûãín a.s.
Hodnotícím kritériem byla ekonomická v˘hodnost nabídky. Vítûzná nabídka je od
firmy SaM Dûãín a.s. ve v˘‰i 1 896 038,30
Kã vãetnû DPH
Návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
informace o prÛbûhu v˘bûrového ﬁízení,
o posouzení nabídky na veﬁejnou zakázku na v˘bûr dodavatele „Oprava komunikace Zádu‰ník - Travãice“, zpracování do
zprávy o posouzení a zpracování nabídek.
2.Schvaluje: v˘sledek veﬁejné zakázky,
nabídková cena 1 896 038,30 Kã vãetnû
DPH SaM silnice a mosty Dûãín a.s., Iâ:
25042751, Oblouková 416/39, 405 02
Dûãín
3. Vydává toto rozhodnutí: obec Travãice
jako veﬁejn˘ zadavatel ve smyslu § 2, zákona ã. 137/2006 Sb. o veﬁejn˘ch zakázkách vydává rozhodnutí o zadání zakázky vybranému uchazeãi.
4. Povûﬁuje starostu k podpisu smlouvy
s vítûzn˘m uchazeãem SaM silnice
a mosty Dûãín a.s.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.

9. SCHVÁLENÍ VE¤EJNÉ ZAKÁZKY
„ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE TRAVâICE“
Byla vypsána veﬁejná zakázka, pﬁihlásilo
se osm úãastníkÛ:
1. Ateliér Aurum s.r.o.
2. Ing. Vladivoj ¤ezník
3. Ing. arch. Zdenûk âern˘
4. Gogolák + Grasse s.r.o.
5. Ing. arch. Ladislav Bare‰
6. Ing. arch. Ivan Kaplan
7. Ing. arch. Václav Sta‰ek
8. Ing. Eduard Îaluda
Hodnotícím kritériem byla ekonomická v˘hodnost nabídky. Vítûzná nabídka je od Ing.
Vladivoj ¤ezník ve v˘‰i 264 990,- Kã vãetnû
DPH.
Návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo bere na vûdomí informace o prÛbûhu v˘bûrového ﬁízení o posouzení nabídky na veﬁejnou zakázku
malého rozsahu na v˘bûr dodavatele
„Zpracování územního plánu obce Travãice“.
2. Schvaluje v˘sledek veﬁejné zakázky
nabídková cena: 264 990,- Kã vãetnû
DPH, Ing. Vladivoj ¤ezník, Jiráskova 981.
25164 Mnichovice, Iâ: 75224569.
3. Vydává toto rozhodnutí: obec Travãice
jako veﬁejn˘ zadavatel vydává rozhodnutí o zadání zakázky vybranému uchazeãi.
4. Povûﬁuje starostu k podpisu smlouvy
s vítûzn˘m uchazeãem Ing. Vladivoj ¤ezník, Jiráskova 981, 25164 Mnichovice.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
10. SCHVÁLENÍ VE¤EJNÉ ZAKÁZKY
„PROTIPOVOD≈OVÁ OPAT¤ENÍ OBCE
TRAVâICE“
Byla vypsána veﬁejná zakázka, pﬁihlásili
se ãtyﬁi úãastníci:
1. Bártek rozhlasy s.r.o.
2. JD rozhlasy s.r.o.
3. TBO s.r.o.
4. Elmik s.r.o.
Zadavatel se rozhodl o vylouãení úãastníka v˘bûrového ﬁízení spoleãnosti JD rozhlasy s.r.o.
Hodnotícím kritériem byla ekonomická v˘hodnost nabídky. Vítûzná nabídka je od spoleãnosti Bártek rozhlasy s.r.o. ve v˘‰i
728 050,- Kã bez DPH.
Návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo bere na vûdomi: informace o prÛbûhu v˘bûrového ﬁízení, o posouzení nabídky na veﬁejnou zakázku malého rozsahu na v˘bûr dodavatele“ ProtipovodÀová opatﬁení obce Travãice“ zpracovány do zprávy o posouzení nabídek.
2. Schvaluje v˘sledek veﬁejné zakázky
nabídková cena 728 050,- Kã bez DPH
Bártek rozhlasy s.r.o., Vy‰ehradská
1349/2, 12800 Praha 2, Iâ: 27781275.
3. Vydává toto rozhodnutí: obec Travãice
jako veﬁejn˘ zadavatel vydává rozhodnutí o zadání zakázky vybranému uchazeãi.
4. Povûﬁuje starostu k podpisu smlouvy
s vítûzn˘m uchazeãem Bártek rozhlasy
s.r.o..
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
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11. UZAV¤ENÍ SMLOUVY
O Z¤ÍZENÍ VùCNÉHO
B¤EMENE NUâNIâKY KE
STAVBù P.â. 45/104
Jedná se o pﬁípojku NN ke stavbû na pozemku p.ã. 45/104.
Návrh na usnesení: Podepsat
Smlouvu o uzavﬁení budoucí
smlouvy o smlouvû budoucí
o zﬁízení vûcného bﬁemene ke
stavbû „LT Nuãniãky, ppã 45/104
kabel NN do PS“
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
12. PRUDIâOVÁ LENKA ÎÁDOST O ODKUP âÁSTI
POZEMKU P.â. 210/3 KÚ
NUâNIâKY
Jedná se o odkup pﬁedzahrádky
u domu Nuãniãky ã. 15.
Návrh na usnesení: Vyvûsit
zámûr prodeje ãásti pozemku ve
vlastnictví obce Travãice p.ã.
210/3.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
13. ÎÁDOST O ZRU·ENÍ
P¤EDKUPNÍHO PRÁVA DLE
§ 101, ZÁKONA 183/2006 SB.P. TOMEK â.P. 98, PARCELA
128/24 KÚ TRAVâICE
Jedná se o parcelu, která je ve
vlastnictví p. Tomka a obec má na
tuto parcelu pﬁedkupní právo.
Návrh na usnesení: Vzdát se
pﬁedkupního práva na pozemek
p.ã. 128/24 kú Travãice.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
14. ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ
â. 1
Zastupitelé projednali rozpoãtové opatﬁení ã. 1.
Návrh na usnesení: Schválit rozpoãtové opatﬁení ã. 1.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
15. SCHVÁLENÍ ZÁVùREâNÉHO
ÚâTU OBCE ZA ROK 2020
Zastupitelé projednali závûreãn˘
úãet obce za rok 2020. Souãástí
závûreãného úãtu obce je Zpráva
auditora.
Návrh na usnesení: Schválit závûreãn˘ úãet obce Travãice za
rok 2020.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
16. SMLOUVA O DÍLO ZÁVLAHY LABE S.R.O.
Návrh na usnesení: Podepsat
smlouvu s Závlahy Labe s.r.o.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.

17. ÎÁDOST O ZMEN·ENÍ
ZÁHONU U DOMU â.P. 46
TRAVâICE - BERÁNEK RADEK
Zastupitelé Ïádost zamítli.
Návrh na usnesení: Nepovolit
zmen‰ení záhonu u domu ã.p. 46
Travãice.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
18. SMLOUVA O UZAV¤ENÍ
VùCNÉHO B¤EMENE - âEZ NOVÉ KABELOVÉ
VEDENÍ 10 RD
Jedná se o kabelové vedení
mezi trafostanicí a pozemkem
128/1.
Návrh na usnesení: Uzavﬁít
smlouvu o budoucí smlouvû
o zﬁízení vûcného bﬁemene „LT
Travãice, ppã 128/1 10xOM“
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
19. KONÁNÍ SVATEBNÍCH
OB¤ADÒ V ROCE 2021
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Travãice schválilo na
rok 2021:
1. Místa konání svatebních obﬁadÛ:
- hﬁi‰tû Travãice
- pﬁívoz Nuãniãky
- Obﬁadní místnost OÚ
- katastr obce Travãice a Nuãniãky
2. Oddávající:
starosta Pavel ·tros
místostarosta Ladislav Polka
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.
20. DISKUZE
- starosta - pouÈ v Travãicích bude
v pátek 11.6. a sobotu 12.6.2021
- Anenská zábava na pﬁívozu
v Nuãniãkách bude 31.7.2021
- novû zasazené stromy v Travãicích alej, Nuãniãky pﬁívoz a Oﬁechovka budou zavlaÏovat dobrovolní hasiãi
21. ZÁVùR
Starosta podûkoval v‰em pﬁítomn˘m za úãast a zasedání zastupitelstva v 18:45 hod. ukonãil.
V obci Travãice dne 27.5.2021
Zápis byl vyhotoven dne 1.6.2021
Zapsal:
Jitka Kirchnerová
Ovûﬁovatel zápisu:
Bc. Jiﬁí Hubálek
Ovûﬁovatel zápisu:
Jan Plch
Starosta obce:
Pavel ·tros
Místostarosta:
Ladislav Polka
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