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Zápis z veřejného zasedání str. 3
Pohádkové putování
str. 5
Potíže s kanalizací
str. 10

Cena 5 Kč

Zápis

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 21. 8. 2017 od 18 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková,Šolta, Valenta, Žičař

Vítejte na světě
V

sobotu 7. října se uskutečnilo slavnostní vítání občánků
na obecním úřadě v Řečanech nad Labem. Z naší obce byli
přivítáni čtyři noví občánci: Adélka Salfická, Lenička Suchánková, Jaroušek Hrdina a Péa Berkela za doprovodu svých maminek, tatínků, sourozenců i babiček a dědečků.
Po projevu paní starostky Řečan n. L. paní ing. Michaely Matouškové zazpívali Myšáci, známý pěvecký sbor z místní základní školy, a malí oslavenci si poté v náručí svých rodičů převzali drobné dárky. Následovalo fotografování v krásné
kolébce, která už nějakou tu generaci místních pamatuje.
Našim novým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky
do života.

Program:
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. S chválení smlouvy s ČEZ Distribuce o zřízení věcného
břemene k č. kat. 967/1 – pojistkový pilíř
5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2016
6. S chválení smlouvy s ČEZ Prodej o dodávkách el. energie
pro obec
7. S chválení nájemní smlouvy na pohostinství + byt v čp. 1
s jediným zájemcem
8. Oznámení výsledků výběrového řízení na výstavbu cyklostezky Trnávka–Řečany n. L.
9. Zpráva o činnosti OÚ
10. Diskuse
11. Závěr
1. P . starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného
zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva a veřejné zasedání je usnášeníschopné.
2. O
 věřitelé zápisu z minulého veřejného zasedání p. Holec
a p. Žičař osvědčili správnost zápisu z veřejného zasedání dne 28. 6. 2017.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně
zvoleni p. Šolta, pí. Škopková.
3. Z
 apisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena pí. Likešová
4. Z
 měna programu:
P. starosta konstatoval, že omylem byl ve zveřejněném
programu uveden bod 5 – Schválení hospodářského
výsledku za rok 2016, který již byl projednán na VZ
28. 6. 2017. Navrhuje proto, aby tento bod byl z programu vypuštěn.
Dále po zveřejnění programu VZ byl předložen nový
Požární řád obce a žádost politických stran o umožnění
úplatného umístění volebních materiálů na veřejných plakátovacích plochách obce.
P. starosta navrhuje, aby byl o tyto body rozšířen program veřejného zasedání
Výsledek hlasování: 7 pro

5. S mlouvy s ČEZ
a) Smlouva s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene
na umístění pojistkového pilíře na parcele č. kat. 967/1
za jednorázovou úhradu 1000 Kč.
b) Smlouva s ČEZ Prodej o dodávkách el. energie za dosavadní ceny s platností do 31. 12. 2018.
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje:
a) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IE-12-2006253/VB/01 s ČEZ Distribuce o umístění pojistkového pilíře na parcele č. kat. 967/1 za jednorázovou
náhradu 1000 Kč.
b) smlouvu s ČEZ Prodej o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN na dobu určitou do 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: 7 pro
6. N
 ájemní smlouva na pohostinství a byt v čp. 1 v Trnávce.
Pí. místostarostka informovala, že záměr pronajmout provozovnu pohostinství v čp. 1 v Trnávce včetně bytu byl
zveřejněn od 15. 6. do 1. 8. 2017 na úřední desce
s uvedením podmínek nájmu. Na tento záměr se přihlásil
jediný zájemce pí. Soňa Běhounková, bytem Kladruby n. L.
s tím, že s veškerými podmínkami obce souhlasí.
Byt by měl být pronajat od 1. 9. 2017, aby nájemkyně
měla dostatek času provést potřebné úpravy, provozovna
pohostinství od 1. 10. 2017, kdy skončí nájemní smlouva
s p. Radkem Valentou.
Usnesení č. 24
Zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje nájemní smlouvu na byt
v domě čp. 1 v Trnávce a na provozovnu pohostinství v téže
budově na parcele č. kat. 124 za podmínek zveřejněných
v záměru pronájmu ze dne 15. 6. 2017 s jediným zájemcem
pí. Soňou Běhounkovou, Kladruby n. L. 48.
Výsledek hlasování: 7 pro
7. S tavba cyklostezky Trnávka – Řečany n. L.
P. starosta informoval přítomné o průběhu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele cyklostezky. Osloveno bylo
7 firem, tři nereagovaly, 2 odmítly účast z kapacitních důvodů a ze dvou předložených nabídek po otevření obálek
dne 15. 8. 2017 byla vybrána firma MIROS MAJETKOVÁ a.s. Staré Hradiště, která nabídla nejnižší cenu
3 023 549,37 Kč.
Diskuse:
P. Slavíček:
— Kde bude cyklostezka začínat a kde končit, jak bude řešeno napojení na stávající chodník?
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Cyklostezka bude začínat na parcele č. kat. 154/1 (za Královou vilkou), povede po pravé straně silnice a bude končit
v Řečanech n. L. naproti garážím. Napojení na chodník v Trnávce bude řešeno po dokončení výstavby rodinného domu,
jde o technicky komplikovanou záležitost, projekt byl zadán
současně s přípravou rekonstrukce panelové cesty v ulicích
Dlouhá–Polní.
Usnesení č. 25
Zastupitelstvo Obce Trnávka
a) schvaluje v souladu s ustanovením § 27 a dle ustanovení
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
ve znění pozd. předpisů výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek
hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Cyklostezka Trnávka–Řečany n. L.“ ze dne
15. 8. 2017 dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
b) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše
uvedené veřejné zakázky malého rozsahu s uchazečem
MIROS MAJETKOVÁ a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré
Hradiště, IČ 27523934 za cenu 2 498 801,10 Kč bez DPH,
tj. s DPH za cenu 3 023 549,37 Kč.
Výsledek hlasování: 7 pro
8. P ožární řád obce
Návrh požárního řádu byl stažen z programu VZ dne
15. 2. 2017 na základě připomínek p. Karla Suchánka.
Následně p. Suchánek zpracoval nový požární řád, který
byl porovnán se vzorovým požárním řádem poskytnutým
územním pracovištěm MV ČR v Pardubicích. Protože
nový požární řád obsahuje všechny náležitosti, je předkládán ke schválení.
Usnesení č. 26
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje Požární řád Obce
Trnávka, zpracovaný p. Karlem Suchánkem, číslo osvědčení
Š-197/95
Výsledek hlasování: 7 pro
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9. V
 ylepování volebních materiálů
Dvě politické strany se obrátily na Obecní úřad se žádostí o povolení vylepovat volební materiály na obecní plakátovací ploše. Zároveň uvedly, že současné podmínky financování volební kampaně jim ukládají uhradit finanční
částku, kterou za výlep obec stanoví. Stejný požadavek
budou zřejmě postupně vznášet i ostatní strany a hnutí
kandidující ve volbách. Vylepování plakátů, oznámení
apod. na dřevěné ploše u autobusové zastávky je až dosud pro všechny volné a neplacené. Pokud by byla stanovena sazba za stránku a den, musela by platit pro všechny, obecní úřad by musel sledovat, zda vylepená
oznámení jsou zaplacena, nejsou přelepena jinými plakáty apod. Z toho důvodu považujeme dosavadní volný systém za vyhovující a navrhujeme, aby užívání uvedené plakátovací plochy bylo i nadále bezúplatné. V případě
schválení usnesení v tomto smyslu sdělí obecní úřad politickým subjektům, že jejich žádosti o placený výlep volebních materiálů nemůže vyhovět.
Usnesení č. 27
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje bezúplatné užívání
dřevěné plakátovací plochy umístěné u autobusové zastávky.
Výsledek hlasování: 7 pro
10. Z
 práva o činnosti
Zprávu o činnosti přednesl p. starosta.
• Rozpočtové opatření č. 5 bylo zveřejněno na úřední
desce od 19. 7. 2017 do 21. 8. 2017.
• I nadále pokračují problémy s tlakovou kanalizací, zejména u čerpací stanice v parku (ulice Kostelní, Školní,
část. Dlouhá). Někdo z uživatelů v tomto okruhu stále hází
do kanalizace hadry, vlhčené ubrousky a další předměty,
které ničí čerpadla. Jen v období za rok 2016 činily náklady na zbytečné opravy, čerpání jímky, odvoz cca
84 000 Kč. V dalším období nebude situace o nic lepší.
Podrobnější rozbor bude zveřejněn v dalším čísle Zpravodaje.
• Náklady na odvoz odpadu činily za období roku
2016 246 000 Kč + 38 500 Kč za příležitostné umístění
velkoobjemových kontejnerů. Za tříděný odpad se vrátilo
38 000 Kč. Se zřízením nového hnízda na tříděný odpad,
které je plně využíváno, se náhrady za tento odpad zvýšily. Je tedy zřejmé, že toto nové umístění nádob mělo
smysl.
• Před hasičárnou je trvale umístěn volně přístupný kontejner na rostlinný odpad, který se nevejde do domovních
biopopelnic. Jde hlavně o ořezané větve, měly by však
být rozsekány na menší kusy. Pokud se zjistí, že občané
odpad ukládají do tohoto kontejneru jiný než určený odpad, byl by kontejner přemístěn na uzavřený pozemek
u hasičárny.
• V tomto týdnu by měla být dokončena povrchová úprava a oplocení víceúčelového hřiště. Následně bude zahájen zkušební provoz, zpracován provozní řád hřiště
a předložen ke schválení na VZ zastupitelstva.

LOUČENÍ S LÉTEM
aneb pohádková cesta o 13 dějstvích
Námět a scénář: MarkétaTichá, Robert Valenta / Osoby a obsazení: členové Sportovního
a kulturního spolku Trnávka, spousta chytrých a šikovných dětí z Trnávky a okolí / Výprava
a kostýmy: fantazie účinkujících, půjčovny, domácnosti a půdy babiček / Foto: Vendula Šoltová
/ Hudba: Mogul rock / Občerstvení: OÚ Trnávka, Radek Valenta
1. dějství
Otec Scholasticus
Jack Sparrow

2. dějství
Mnich

Vysvětlují dětem, kudy povede pohádkovou trasa
a jaké úkoly je na jednotlivých stanovištích čekají.

Na první zastávce u Mnicha si děti procvičují pamě.

3. dějství
Slepý žebrák
4. dějství
Princezna Koloběžka

Slalom
na koloběžkách
není nic
jednoduchého.
Shrek je u zrodu
nových
hokejových
legend.

U Žebračky se děti snaží po hmatu poznat jednotlivé předměty.
6. dějství
Rybář

5. dějství
Shrek

Také Rybářský spolek v Trnávce
potřebuje mladé kádry.
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7. dějství
Vodník

Zatímco Manka chystá doma
večeři, malí Cipískové se učí
po loupežnicku házet šiškami.
8. dějství
Rumcajs

Sílu si poměřili i dospěláci. Do jednoho týmu se ale infiltrovaly pohádkové postavy, Otec Scholasticus
se dokonce maskovaně vydával za člena SaKS. Na výsledek to ovšem nemělo zádný vliv.
12. dějství
Buřty

Není radno si to rozházet s Vodníkem. Kdo nepozná živočicha
na obrázku, může skončit pod pokličkou.
Ve zkoušce zručnosti nezůstávají pozadu ani ti nejmenší.
Kdo jiný než pán lesa by měl dohlížet na správné
založení a udržování ohně. A těm nejmenším
pomohl s opékáním buřtů.
13. dějství
Zábava

9. dějství
Popelka

Jen pro mlsné jazýčky. Selky nabízejí samé
dobré věci, ale není snadné poznat chu se
zavázanýma očima. To může dosvědčit
i dospělý ochutnávač.

Vznikají originální umělecká díla.

10. dějství
Selky

Kdo by záviděl Popelce?!
Přebírání čočky a hrášku dá pořádnou
práci. Obstojí jen ti nejtrpělivější.
Nejsilnější jedinci vydrželi křepčit až do konce. Pardubická
kapela Mogul rock jim k tomu hrála až do pozdních hodin.

KONEC
PŘESTÁVKA
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11. dějství
Hřiště

Na Nové scéně se všichni
účinkující sejdou, aby si rozdali
zasloužené odměny.
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Ze zákulisí...

• Příprava školky – uskutečnila se návštěva projekční firmy
PRODIN Pardubice, která se specializuje na projektování
a výstavbu školek. Koupi a rekonstrukci domu čp. 88 nedoporučuje, objekt je k danému účelu nevhodný. Protože
obec nemá žádný pozemek k nové výstavbě, jeví se jako
možné řešení využití Obecního domu + přístavba montovaných buněk. Obecní úřad zadal zpracování studie proveditelnosti, která by měla ukázat potřebné náklady.
• Pí. Ing. Matoušková zve občany Trnávky na slavnostní
otevření nového komunitního domu v Řečanech n. L.
v sobotu 26. 8. 2017 ve 14 hod.
• Poslední společenské akce ve venkovním areálu:
2. 9. Loučení s létem
9. 9. Trnávkohraní
• Nabídka zájezdů do divadla:
30. 9. Tři letušky v Paříži
11. 11. Muž se železnou maskou
Přihlášky na OÚ

ODHALENO!
Skutečná tvář

před

po

Je patrné, jakými plastickými operacemi musela projít Shrekova tvář,
aby dosáhla současné podoby. Podstoupení takovýchto operací je nejen náročné pro organismus, ale
i pro peněženku.

Potomci
slavných
Jablko prý nepadá daleko..., ale navzdory genetické výbavě se děti svým
rodičům docela povedly.
Doufejme jen, že postupem času nemetamorfózují.

Mládí = naděje na lepší budoucnost
Že se v Trnávce není čeho bát, naznačují letošní průzkumy mezi mládeží:
vyrůstají zde mladí filozofové, házenkářky, a malý technik ještě uplně přesně neví, zda bude pilotem nebo leteckým mechanikem. Není ovšem vyloučeno, že nakonec nastoupí u Letecké záchranky do žlutého vrtulníku.

11. Diskuse
P. Konvalina:
– Proč má obec stavět vlastní školku, nebylo by lepší přispět
na rozšíření školky v Řečanech?
Pro rozšíření školky v Řečanech nejsou podmínky, navíc v Řečanech se budou stavět další rodinné domy a jejich obyvatelé
budou rovněž chtít umístit děti. Pokud se v Trnávce předpokládá výstavba rodinných domků v lokalitě Za Humny, bude
vlastní školka kromě cyklostezky dalším benefitem, který bude
možno zájemcům o výstavbu nabídnout. Kromě toho, kdyby
byla přístavba školky provedena z modulů, je možno v případě nevyužití jednotlivé prvky použít jinak.
P. Konvalina, Slavíček:
– Stížnost na výpadky kabelové televize při bouřce.
Dohodnuto s firmou Radiotechnika Pardubice, že zařízení
doplní o záložní zdroj, který udrží televizi v chodu ještě cca
4 hod po výpadku proudu.
V Trnávce dne  21. 8. 2017

V. Likešová
zapisovatelka

Poslední svoz
hnědých popelnic

Za nákupy
Otec Scholasticus maskovaný
za stvořitele také vyráží za akčními nákupy, jak mu velí jeho
skromnost. Své působení navíc
rozšířil na ekologickém poli.
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Poslední svoz bioodpadu z domovních
hnědých popelnic proběhne 20. 11. 2017.
Občané mohou i nadále umisovat
bioodpad, který se nevejde do domovních
popelnic, do oranžového kontejneru
před hasičárnou.

P. Slavíček:
– Požadavek, aby obec jako člen SOP Přelouč zajistila, aby
SOP opravil můstek na silnici do Chvaletic u odbočky k firmě
Havelka, nebo se tam opětovně stávají nehody.
SOP Přelouč nemá s opravami silnic vůbec nic společného.
Silnice patří Pardubickému kraji, který má své priority při
opravách silnic a i požadavky města Chvaletic byly bezvýsledné.
12. Z
 ávěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání v 19.30 hod.
M. Škopková, p. Šolta
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Blahopřejeme
Dlouhá léta prožitá ve zdraví
a všechno nejlepší přejeme v těchto dnech

Jaroslavě Dubcové, Ireně Mertové,
a Janě Ondrejkové.

POZOR! POUZE BIOODPAD!
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Poprvé do školních lavic letos
zasedli Terezka Kopecká,
Vašík Šolta, Darinka Míčová
a Míša Sadil.

Vlhčené ubrousky
do splaškové kanalizace
nepatří!
Vážení obyvatelé naší obce,
chtěl bych v tomto článku oslovit zejména obyvatele ulic Kostelní, Školní
a část ulic Obránců míru a V Ráji.
Tato část obce je připojena na přečerpávací stanici „v parku“, kde se
stále opakuje problém s ucpáváním
kalových čerpadel. Na ucpání čerpadla stačí i jeden vlhčený ubrousek
a těch, i dalších věcí, které do kanalizace rozhodně nepatří, je v jímce
velké množství (je záhadou, že toto
se děje poslední tři roky pouze
v jedné ze tří přečerpávacích jímek)!!!
V každé jímce máme dvě kalová
čerpadla a v případě, že vlhčený
ubrousek, hadr na podlahu nebo
jiné ucpe jedno z čerpadel, tak je
automaticky vyřazené z provozu
a celá jímka jede pouze na jedno
čerpadlo. Tím se jímka začne plnit,
po ní kanalizační řády a to způsobí,
že vám odpady z domácností pomalu přestanou odtékat. V horším
případě se ucpe i druhé čerpadlo
a dílo zkázy je dokonáno. V silách
obce není závadu během několika
hodin odstranit (záleží, v jakém rozsahu je závada na čerpadlech),
a proto bych chtěl apelovat
na všechny obyvatele naší obce,
aby se ke kanalizaci chovali tak,
aby tím neškodili jak sobě, tak ostatním spoluobčanům obce a v neposlední řadě tím neutráceli peníze
z našeho společného rozpočtu.

Když tento problém převedu do řeči
čísel, tak v loňském roce bylo vydáno na provoz kanalizace
460 791 Kč. Tuto částku rozložíme
na výdaje: čištění splaškových vod –
352 881 Kč, spotřeba elektrické
energie – 18 755 Kč, vzorky (laboratoř) – 5 060 Kč a opravy čerpadel a čištění jímek s odvozem fekálií
– 84 095 Kč.
V loňském roce z rozpočtu na kanalizaci byla vydána téměř pětina výdajů na zbytečné opravy!!!
V případě, že by se toto i nadále
opakovalo, budeme nuceni objednat kanalizační kameru, která projede a natočí průběh kanalizačního
řádu a zjistí, které přípojky kanalizaci znečišují. Majiteli takovéto přípojky budou veškeré náklady obce nejen na kamerový systém a čištění
kanalizace, ale také na opravy čerpadel atd. přefakturovány. Dále se tím

znečišovatel vystavuje porušení Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a bude s ním

První školní den
J

Hadr, který visí z plastového koše
chránícího čerpadlo, je dámské
spodní prádlo!
vedeno přestupkové řízení dle § 32
tohoto zákona. Limity pokut se
pohybují v rozmezí od 10 000 do
1 mil. Kč.
Děkujeme za pochopení této situace a za dodržování zákonných norem a provozních podmínek.
Radek Valenta, starosta obce

í
Rekordní čísla z podzaliem
zaci ucpala

Londýn - Londýnskou kan
čených ubrousků,
obrovská hromada tuku, vlh
m a váží asi 130 tun.
plenek apod. Je dlouhá 230
ují obyvatele, aby
Údržbáři proto pravidelně var
y, dámské vložky,
do záchodů nesplachovali tuk
ré se na rozdíl
pleny a vlhčené ubrousky, kte
oží...
od toaletního papíru nerozl
- zpráva z denního tisku
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Kosmetické ubrousky neházejte do záchodu,
nerozpustí se - není to toaletní papír!

Poznámka: Opravdu se musíme snažit být za každou cenu světoví
nebo konečně i někteří naši občané pochopí, že ucpáváním kanalizace
škodí všem?!

ak jsme v minulém čísle slíbili, přinášíme několik fotografií z prvního školního dne novopečených školáků.
Letos se do školy nastupovalo až
4. září, děti tak měly o malinko delší
prázdniny, což jistě uvítaly, nicméně
vše má svůj konec a opět musely
nastoupit do školních lavic. Řečanskou základní školu navštěvuje tento
rok celkem 237 žáků. V tomto školním roce byla otevřena jedna první
třída čítající deset děvčat a dvanáct
chlapců, z Trnávky jejich řady posílili: Terezka Kopecká, Darinka Míčová, Míša Sadil a Vašík Šolta. Jejich
třídní učitelkou se stala paní inženýrka Andrea Pušová.
První školní den počasí přálo, ráno
proběhlo rozloučení v mateřské škole, kde prvňáčkům popřála hodně

štěstí nejen vedoucí učitelka
Bc. Hana Hozáková, ale i paní starostka Řečan nad Labem Ing. Michaela Matoušková. Malým školáčkům byly předány dárky a byli

slavnostně ošerpováni. Jako vždy
následovala cesta kočáry, na kterou
se všechny děti těší. Po příjezdu si
už prvňáčky převzala jejich třídní
učitelka a za doprovodu žáků devátých tříd byli uvedeni do školy. Tam
je jako každoročně svými proslovy
uvítal nejen pan ředitel Mgr. Tomáš
Zemánek, ale i starostové obcí, jejichž žáci místní školu navštěvují.
Tradičně zazpíval i školní pěvěcký
sbor Myšáci. Po uvítání už se prvňáčci odebrali do své třídy, kde se
každý představil svým spolužákům
a podepsal tiskacími písmeny na tabuli. Malým školáčkům přejeme
hodně úspěchů a samé jedničky!

Jak šel čas na hřišti
Několik obrázků, takový malý časosběr, jak nám postupně
vyrůstá víceúčelové hřiště nedaleko rybníka. I když mělo být
dávno hotovo a Pohádková cesta na konci prázdnin se
měla odehrávat na již hotovém hřišti, stále ještě není sportoviště předáno. Budeme doufat, že se tak brzy stane a na
jaře budeme moci využít vše naplno. Zvědavé děti již zkoušejí alespoň okruh kolem hřiště.
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