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Léto už je tady!
V sobotu 6. července se vycházelo na dobrodružnou cestu od Obecního
úřadu, průvodcem se tentokrát stal skřítek Trnoušek. Cesta pokračovala
na víceúčelové hřiště, k rybníku, kolem pohostinství, oklikou až na dětské
hřiště. Chození poslepu byla pro někoho hračka a na dětském hřišti jsme si
všichni krásně zazpívali. Odměnou pak byly plyšové hračky a sladký poklad.
Ten byl dobře ukrytý, ale ne tak dobře, aby ho všudypřítomné dětské oči nevypátraly. Odpolední program byl také plný her a jelikož po tak náročných
disciplínách vyhládne, je nutné posilnit se – špekáček na ohni je nejlepší!
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Deštivé country
Pod komínem

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 29. 4. 2019 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

„Útulné, příjemné, téměř rodinné
prostředí…“ –   jedna z mnoha pochval od návštěvníků, kteří vloni přijeli na náš první pokus o festiválek.
„Nikde se o nás nestarali tak, jako
tady u vás…určitě pokračujte...“ to
jsou prozměnu slova jednoho z loňských účinkujících. A tak jsme se rozhodli, že to zkusíme ještě jednou…
Druhý ročník byl deštivý. Jediný deštivý den mezi mnoha slunečnými…
I přes to ale bylo návštěvníků zhruba
stejně jako vloni! Všichni
byli schovaní pod stany
a u stánku s občerstvením se nejvíce prodávaly
horké nápoje. Kdo mohl,
ten
se
zachumlal
do deky. Většina ale vydržela až do konce!
Celé odpoledne zahájila
kapela COUNTRY COLAPS z Pardubic. Příjemná parta kamarádů, se
kterými jsme si všichni
„zabroukali“ známé písničky.
Po nich zahráli kluci
„Z HECU“. Mají svoje
texty i hudbu. Handicap
jim rozhodně není překážkou, jsou úžasní!
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Přestavbu aparatury zpestřila Jana
„Crazy“ Kotvová, která předvedla
práci s lasem a bičem… Věděli jste,
že když je laso navlhlé, pracuje jinak
než byste potřebovali? Skvělá Jana se
tím vůbec nenechala rozhodit. Naopak. Využila situaci a předvedla moc
pěkné i nebezpečné kousky!
Písničkář ALEŠ PETRŽELA je další
sympatický účinkující, který přijel se
svou vlastní tvorbou, kytarou, manželkou a dětmi.

Po Alešovi to rozbalily COUNTRY
BABY z Chlumce nad Cidlinou. Při jejich vystoupení na malém parketu
u pódia už téměř nepršelo.
FRANTIŠEK NEDVĚD ml. se svojí kapelou HOT DOG rozezpíval a rozhýbal téměř všechny. Jak sám s úsměvem řekl: „Jsem syn Franty Nedvěda,
zahraju vám klidně i Stánky…“ … to
už se zpívalo, tančilo a HURÁ, přestalo pršet!
Posledním hostem našeho festiválku
byla chrudimská kapela CHRPA.
Na scéně je již přes čtyřicet let! Profesionálové, kteří po vystoupení vzali
nástroje a společně s námi zakončili
tento den pohodovým a kamarádským posezením.
Říká se, že samochvála smrdí, ale my
ze spolku SaKS se určitě pochválit
potřebujeme. Zvládli jsme všechno
tak, jak jsme si přáli. S těmi, kteří
ve spolku nejsou, ale rádi pomohli,
s vámi, kteří jste přišli a my věděli, že
má smysl tuhle akci pořádat.
Moderátor Michal Komárek a mistr
zvukař Jiří Drábek opět předvedli svou
profesionalitu.
Naše nadšení sdílelo a podpořilo několik sponzorů: Elektrárna Chvaletice, Zednictví Urválek, Lahůdky Rusín, Ventura Venkov, Special Transport
a Kury Zdechovice. Celkové náklady
na akci byly 56 049 Kč, s financováním obci pomohli výše jmenovaní
sponzoři částkou 41 000 Kč.
Děkujeme vám všem a budeme se
těšit na další ročník country festivalu
„Pod komínem“ 8. 8. 2020.

Přítomni: pí Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková,
Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař
1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé a veřejné zasedání je proto usnášeníschopné. Oznámení o konání
veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední
desce od 17. 4. do 30. 4. 2019.
2. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni: ověřitelé zápisu
p. Valenta Robert, pí Smolíková
Výsledek hlasování: 7 pro
Ověřitelka zápisu z VZ dne 18. 2. 2019 pí Škopková
oznámila, že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání.
3. P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro
4. Pravidla pro výlep plakátů
Většina okolních obcí požaduje za vylepení oznámení
a plakátů na svých reklamních plochách zaplacení poplatku. Pro subjekty, které se zúčastní jakýchkoliv voleb, je platba za reklamu povinná a vykazuje se v nákladech na volební kampaň. Z toho důvodu byla
zpracována Pravidla pro vylepování plakátů v obci
Trnávka, kde byly stanoveny poplatky za jeden plakát
a den u formátu A4 – 2,50 Kč, A3 – 4 Kč a A1 – 5 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeny místní organizace (spolky) a v odůvodněných případech může starosta obce
rozhodnout o odpuštění poplatku. Úplné znění pravidel je zveřejněno na stránkách obce.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje Pravidla pro vylepování plakátů v obci Trnávka ze dne 29. 4. 2019.
Výsledek hlasování: 7 pro

5. Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou v Pardubicích
Každým rokem přispívá Obec Trnávka formou veřejnoprávní smlouvy na nákup knih Krajské knihovně
v Pardubicích. Knižní fond Obecní knihovny v Trnávce
je pak 4x ročně obměňován zápůjčkami knih z Krajské knihovny.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na 5000 Kč na nákup knih s Krajskou knihovnou v Pardubicích.
Výsledek hlasování: 7 pro
6. Veřejnoprávní smlouva s Rybářským spolkem
Trnávka
Rybářský spolek Trnávka pořádá jako každým rokem
rybářské závody a požádal o příspěvek 5000 Kč na jejich organizaci.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Rybářským spolkem Trnávka o poskytnutí částky 5000 Kč na organizaci rybářských závodů v roce
2019.
Výsledek hlasování: 7 pro
7. Prodej parcely č. kat. 349/2 v k.ú. Trnávka
Záměr prodeje této parcely předem určenému zájemci Mangan Chvaletice s.r.o. včetně podmínek prodeje
byl zveřejněn na úřední desce OÚ v době od 1. 4.
do 29. 4. 2019 a do stanovené doby k němu nebyly
uplatněny žádné připomínky.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje kupní smlouvu
mezi Obcí Trnávka jako prodávajícím a Manganem Chvaletice s.r.o. jako kupujícím ve znění verze č. 3 ze dne
22. 3. 2019 ohledně prodeje parcely 349/2 – ostatní plocha o výměře 28 957 m2 v katastrálním území Trnávka
za cenu 70 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem firmy Znalex č. 1115/40/2019 ze dne 18. 3. 2019 včetně
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ostatních podmínek, zejména pokud jde o splatnost kupní
ceny, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
a práva zpětného odkupu parcely. Plné znění smlouvy je
občanům k dispozici na OÚ Trnávka.
Výsledek hlasování: 7 pro
8. Pracovně právní vztah zastupitele vůči obci
Dlouhodobě se nedaří zajistit provoz místní hospody
formou pronájmu. Obec proto přikročila k tomu, že
začala hospodu provozovat pod vlastním jménem. Ani
tak se nepodařilo získat zaměstnance ani na dohodu,
ani na pracovní poměr se zkráceným úvazkem. Dočasně proto byl tento pracovní poměr sjednán
s p. Radkem Valentou a to na 3 hod denně, 150 Kč/
hod. hrubé mzdy s otvírací dobou od 18 do 21 hodin
na 6 dní v týdnu. Nejpozději k 31. 12. 2019 bude tento systém ekonomicky vyhodnocen a navržen další postup. K tomuto bodu oznamuje p. starosta, že je
ve střetu zájmů, a proto se zdrží hlasování.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje uzavření pracovní
smlouvy mezi Obcí Trnávka a panem Radkem Valentou
na provoz pohostinství v Trnávce.
Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
9. Pronájem prostor v budově Eichenauer
Záměr pronajímat volné prostory v budově čp. 122,
případně na venkovní odstavné ploše byl zveřejněn
na ÚD od 8. 4. 2019.
Ceny pronájmu jsou podloženy znaleckým posudkem
jako ceny v místě obvyklé a činí měsíčně:
10 Kč/m2 za venkovní plochu;
70 Kč/m2 za kancelář;
40 Kč/m2 za výrobní plochu.
Ceny jsou stanoveny bez služeb, které budou kalkulovány podle poskytovaného rozsahu. Obecní úřad bude
oslovovat případné zájemce ve volném náboru i prostřednictvím realitních kanceláří.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje záměr pronájmu
prostor v budově čp. 122 a odstavné ploše v Trnávce
a pověřuje p. starostu uzavíráním nájemních smluv. Nájemní smlouvy, u kterých by z jakéhokoliv důvodu byla
sjednána jiná cena než je cena v místě obvyklá, podléhají
jednotlivě schválení zastupitelstvem.
Výsledek hlasování: 7 pro

V Trnávce dne 29. 4. 2019
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V. Likešová
zapisovatelka

10. Zpráva o činnosti
P. starosta informoval přítomné o činnosti OÚ od posledního VZ.
• Rozpočtové opatření č. 2 – výdej 800 000 Kč za opravy
kanalizace.
• 4. 4. 2019 byla kolaudována cyklostezka – bez závad.
• 2. 5. 2019 proběhne kolaudace dešťové kanalizace
u čp. 106.
• Připravuje se projekt na vybudování chodníku od čp. 28
k napojení na cyklostezku.
• Nový územní plán obce – řeší se připomínka Ředitelství
vodních cest ohledně rekreační a klidové zóny u Labe
(ranč) – vliv na budoucí předpokládané splavnění Labe.
• Obalovna živičných směsí – zkušební provoz
1. 6. 2019, plný provoz 1. 7. 2019, slévárna KASI 1. 7.
• Všichni občané jsou zváni na Setkání rodáků a přátel
Trnávky 11. 5. od 14.30 hod. Kromě bohatého programu tam bude umístěn stánek firmy Mangan Chvaletice
s.r.o., kde si zájemci budou moci ve 3D provedení prohlédnout budoucí výrobní závod. Dále bude k dispozici
kniha prof. Smutka o historii chvaletických odkališť.
• Tradiční pálení čarodějnic 30. 5. v 19.30 hod. Průvod
masek od hospody do společenského areálu.
• Na příštím VZ bude projednána žádost ZŠ a MŠ v Řečanech n. L. o příspěvek na rekonstrukci osvětlení
v další učebně.
• Do poloviny května 2019 by mělo být rozhodnuto o dotaci na panelovou silnici.
• Ve dnech 10.–23. 5. 2019 bude v Trnávce prováděn
odečet elektroměrů.
11. Diskuse
Žádný z přítomných občanů se do diskuse nepřihlásil.
12. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 19.30 hod.
Z důvodu ochrany osobních údajů mohou být některé
údaje ve zveřejňovaných zápisech začerněny. Plné znění
zápisů je k dispozici k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

L. Smolíková, Robert Valenta
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 17. 6. 2019 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni:
pí Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková, Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař.
1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval,
že jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé a veřejné
zasedání je proto usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno
na úřední desce od 10. 6. do 17. 6. 2019.
2. P. starosta navrhl, aby byli zvoleni: ověřitelé zápisu
pí Míšková a p. Žičař.
Výsledek hlasování: 7 pro
Ověřitel zápisu z VZ dne 29. 4. 2019 p. Robert Valenta
oznámil, že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání.
3. P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka
pí Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro
4. Zpráva o hospodaření obce za rok 2018 a závěrečný účet za rok 2018
5. Účetní závěrka za rok 2018
Audit Krajského úřadu v Pardubicích proběhl bez výhrad, hospodaření obce v roce 2018 i účetní závěrka
byly v pořádku.
Usnesení č. 13
a) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka projednalo závěrečný účet obce za rok 2018 a souhlasí s celoročním
hospodařením za 2018 bez výhrad.
b) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje roční
závěrku obce Trnávka za rok 2018.
Jako podklady ke schválení byly předloženy následující
výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva a podklady k inventarizaci – vše pro rok
2018.
Výsledek hlasování: 7 pro

6. Dotace pro ZŠ Řečany n. L.
ZŠ v Řečanech n. L. požádala o poskytnutí dotace
60 000 Kč na rekonstrukci osvětlení chodby. Dotace
bude poskytnuta formou veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 14
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s ZŠ Řečany n. L. ve výši 60 000 Kč
na akci „Osvětlení chodby ZŠ“.
Výsledek hlasování: 7 pro
7. Dotace pro MŠ Řečany n. L.
MŠ v Řečanech n. L. požádala o poskytnutí částky
46 000 Kč na venkovní hrací prvky, konkrétně sedací
kolotoč. Do školky byly přijaty pro příští školní rok
všechny děti z Trnávky, jejichž rodiče o to požádali.
Dotace bude poskytnuta formou veřejnoprávní
smlouvy.
Usnesení č. 15
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s ZŠ Řečany n. L. ve výši 46 000 Kč
na akci „Zakoupení herních prvků na zahradu MŠ – sedací kolotoč, kovový s dřevěnými sedáky“.
Výsledek hlasování: 7 pro
8. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Byla zpracována směrnice o způsobu zadávání zakázek malého rozsahu. tj. na stavební práce do
6 mil. Kč předpokládané ceny a na dodávky a služby
do 2 mil. Kč předpokládané ceny, vše bez DPH.
Směrnice umožňuje zrychlit a zjednodušit postup zejména u zakázek, které nesnesou odkladu. Nevztahuje se na zakázky hrazené z dotací, kde platí pravidla
konkrétního dotačního titulu. Plné znění směrnice
bude po jejím schválení zveřejněno na webových
stránkách obce.
Usnesení č. 16
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje směrnici
o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování: 7 pro
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9. Povodňový plán obce
Nově zpracovaný povodňový plán obce odpovídá
současným předpisům a řeší i případné jiné krizové
situace, ke kterým by mohlo dojít.
Byla jmenována povodňová komise ve složení Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař, Lorenc Petr st., Míšek. Plné znění povodňového plánu bude po schválení zveřejněno na webových stránkách obce.
Usnesení č. 17
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje povodňový
plán obce Trnávka.
Výsledek hlasování: 7 pro
10. Zpráva o činnosti
P. starosta informoval přítomné o činnosti OÚ od posledního VZ.
• Rozpočtové opatření č. 3 – výdej 229 000 Kč
Rozpočtové opatření č. 1/2019, které řešilo přesun
částky 100 000 Kč na samostatný účet pohostinství
provozovaného obcí, bylo zrušeno a prostředky vráceny na běžný účet, neboť podle stanoviska auditorů nemusí mít nevýdělečné zařízení zvláštní účet.
• V souladu s usnesením č. 12/2019 z VZ dne 29. 4.
byla připravena nájemní smlouva na odstavení nákladních vozidel s firmou MC Transped MKO Přelouč
na parcele č. kat. 953/22 za 1300 Kč měsíčně. Zatím
nebyla podepsána, pokud k uzavření smlouvy nedojde
do konce června, bude vydán zákaz umisťování
na obecní pozemek.
• Kominík p. Štěpánek z Brloha nabízí revize komínů
ve dnech 26. 6. a 8. 7. 2019. Kontakt je zveřejněn,
kontrolu si každý zájemce objednává sám.
• Upozornění, že v roce 2019 končí prodloužený termín
na revizi kotlů na tuhá paliva.
• Byla kolaudována přeložka dešťové kanalizace a výrobna lahůdek – čp. 106.
• Na žádost firmy Mangan Chvaletice byla jmenována
komise ve složení Valenta Radek, Valenta Robert, Likeš, Míšek, Šoltová, která bude s firmou spolupracovat
při řešení budoucího využití ploch po těžbě manganu –
předběžný návrh park a zábavní centrum.
• Byla instalována nová autobusová zastávka, plakátovací plocha bude dodána následně a pak budou v pl-

V Trnávce dne 17. 6. 2019

Poděkování
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V. Likešová
zapisovatelka

ném rozsahu uplatněna pravidla pro zpoplatnění výlepu plakátů dle usnesení zastupitelstva č. 7/2019 z VZ
29. 4. 2019.
• Farní sbor CCE hodlá prodat budovu fary a přednostně ji nabídl obci s tím, že část kupní ceny by byla kryta
započtením dluhu. Zástupci Obecního úřadu si budovu prohlédli, projevili zájem, ale zatím není známa
cena. Farní sbor si nechal zpracovat znalecký posudek.
Pokud se nedohodne s obcí, prodá objekt prostřednictvím realitní kanceláře ve volné nabídce.
• 20. května uspořádal Rybářský spolek v Trnávce další
úspěšný ročník rybářských závodů za účasti 53 závodníků.
• 11. 5. 2019 proběhl 4. ročník tradičního Setkání rodáků a přátel Trnávky s bohatým programem za účasti
cca 200 místních i hostů.
• Upozornění na pořádání tzv. klimakempu od 28. 6.
2019 zhruba v období týdne. Jsou ohlášeny rozsáhlé
demonstrace proti Elektrárně Chvaletice. Lze očekávat
i v rámci obce zvýšený provoz a pohyb jak účastníků
protestu, tak i bezpečnostních složek včetně policistů
na koních, vrtulníků apod.
• Nejbližší obecní akce:
– Rockový večer v sobotu 22. 6.
– Vítání léta 6. 7. – jsou vítány děti jakéhokoliv věku,
určitě se pobaví i dospělí.
11. Diskuse
– P. M.: Dotace škole a školce v Řečanech n. L. byly
poskytovány i v dřívějších letech. Jak je kontrolováno
jejich využití?
Každá veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
musí obsahovat přílohu, jak byla dotace využita,
např. kopie faktur apod. Kromě toho osobní kontrolu na místě provedl p. starosta (učebny) a při různých akcích ukazuje pí. ředitelka MŠ účastníkům pořízené hrací prvky.
12. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 19.30 hod.

K. Míšková a R. Žičař
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Paní Hrubešová děkuje rodině, přátelům, sousedům a všem, kteří jí pomáhají.

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 26. 8. 2019 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni:
pí Míšková, Likešová, Smolíková, Škopková, Valenta Radek, Žičař.
Omluven: p. Valenta Robert.
1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 6 zastupitelů, jeden se řádně omluvil
z pracovních důvodů a veřejné zasedání je proto
usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 19. 8.
do 27. 8. 2019
2.P. starosta navrhl proti zveřejněnému programu, aby
byli zvoleni ověřitelé zápisu pí Smolíková a pí Škopková.
Výsledek hlasování: 6 pro
Ověřitel zápisu z VZ dne 17. 6. 2019 p. Žičař oznámil,
že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání.
3.P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka
pí Likešová.
Výsledek hlasování: 6 pro
4. Pan Petr Urválek požádal o pronájem části pozemku
č. kat. 31 o výměře 120 m2, který bude používán zejména za účelem skladování materiálu používaného
na údržbu a další stavební práce v obci Trnávka. Záměr pronájmu včetně podrobných podmínek byl zveřejněn na úřední desce od 7. 8. 2019 do 26. 8.
2019. Možnost podávat připomínky k tomuto záměru
skončila 26. 8. 2019 v 16 hod., žádné připomínky
a návrhy občanů podány nebyly.
Usnesení č. 18
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr pronájmu části pozemku č. kat. 31 o výměře 120 m2 a pověřuje starostu p. Radka Valentu, aby uzavřel nájemní
smlouvu s p. Petrem Urválkem, Labětín 58, za podmínek ve zveřejněném návrhu.
Výsledek hlasování: 6 pro

5. P. Karel Suchánek bytem v Trnávce, V Ráji 17 požádal o poskytnutí dotace na tepelné čerpadlo v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 13/2018 ze
dne 25. 6. 2018 ve výši 22 500 Kč.
Usnesení č. 19
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy s p. Karlem Suchánkem na dům
V Ráji 17, Trnávka (poskytnutí 22 500 Kč – kotlíková dotace).
Výsledek hlasování: 6 pro
6.Zpráva o činnosti.
P. starosta informoval přítomné o činnosti OÚ od posledního VZ.
• Rozpočtové opatření č. 4 – změna na straně příjmů
i výdajů 410 000 Kč – rozpočet zůstává vyrovnaný.
• V 35. týdnu proběhne oprava vytipovaných úseků
místních komunikací v ulicích Drážní, Dlouhá
a Obránců míru – obecní úřad žádá všechny majitele
aut parkující na těchto ulicích, aby svá vozidla včas odstranili – výzva bude vysílána obecním rozhlasem.
• Byla dokončena rekonstrukce bývalé kotelny Eichenauer u čp. 106, takže nyní plně vyhovuje pro uskladnění techniky.
• Zahájeno územní řízení o prodloužení chodníku k cyklostezce.
• Jsou připraveny všechny podklady ke stavebnímu řízení
na výstavbu nového sběrného dvora, bude vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele.
• V úterý 24. 9. od 17 hod. se mohou zájemci v Kulturním domě ve Chvaleticích seznámit se současným stavem záměru těžby manganu na bývalých odkalištích.
• 30. 8. se sejdou zástupci obce s ředitelkou firmy Eichenauer a projednají dobu a rozsah budoucí spolupráce po 31. 12. 2019.
• 31. 8. – Loučení s prázdninami – pohádková stezka
začíná v 15.30 hod. u OÚ, ve společenském areálu
opékání špekáčků, koncert a zábava pro dospělé.
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• OÚ uvažuje o koupi objektu fary za účelem zřízení
školky – zároveň by tím byl umořen dluh Farního sboru
vůči obci – zatím není známa požadovaná cena.
• Na 29. 10. 2019 byla vyhlášena elektronická dražba
domu čp. 12 s vyvolávací cenou 827 000 Kč – dražební vyhláška k dispozici na OÚ.
• Zájemci o vstupenky do Divadla Dva Praha na představení Smolíkovi a jejich podivuhodná dobrodružství
dne 29. 10. 2019 od 19 hod. se mohou hlásit u pí Likešové nebo u pí. Míškové – k dispozici je 32 vstupenek.
7.D
 iskuse
– P. V.: Keře u čp. 29 přesahují na chodník tak, že nelze bezpečně projít.
S majitelem nemovitosti bude problém osobně projednán, případně mu bude zaslána písemná výzva.
– Prodloužení chodníku k cyklostezce – bude zasahovat do výsadby tújí u čp. 110.

V Trnávce dne 26. 8. 2019

V. Likešová
zapisovatelka

Problém řeší projektant v dohodě s majitelem nemovitosti.
– Vzkaz od pí I. V., která se ptá, jaké dluhy má vůči
obci.
Doporučeno, aby se paní I. V. přišla na své dluhy
na OÚ zeptat osobně, odpověď přes prostředníka nepřipadá v úvahu už z titulu předpisů GDPR.
– Tráva na pozemku č. kat. 151/6 ve vlastnictví
M. a M. P. přerostla – jak se má odstranit?
Zákonná povinnost je posekání trávy 2x ročně
a na jaře ji majitelé posekali. Není možné, aby majitel sousedního pozemku sám posekal část trávy, a to
ani tehdy, když pozemek č. kat. 151/6 není oplocen.
– Pí M. A.: Poděkovala obecnímu úřadu za pomoc
při sekání trávy.
8.Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 19.30 hod.

L. Smolíková, M. Škopková
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Slévárna KASI Foundry a.s. Chvaletice
– moderní výroba šedé a tvárné litiny

Na pozemcích průmyslového areálu v blízkosti Elektrárny  
Sev.en Chvaletice se dokončuje výstavba nové slévárny
akciové společnosti KASI Foundry, a.s.
Jedná se o společnou investiční akci přeloučské firmy
KASI, spol. s r.o. a zahraničního spoluinvestora švýcarské
společnosti BGS Bauguss, AG.
Slévárna patří svým technologickým vybavením i s ohledem na životní prostředí k nejmodernějším výrobním závodům v Evropě a splňuje přísné normy na její provoz.  
Důraz je kladen na využití moderních automatizovaných
technologií, přesto je zde pro třísměnný provoz počítáno
s více než 200 zaměstnanci.
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Dvě indukční elektrické pece firmy Junker, každá s tavicí
kapacitou 12 t/hod, formovací linka německého výrobce
HWS Sinto, dopravníkové pásy Magaldi, prášková lakovna, technologie PUR, automatické regálové zakladače...
To je krátký výčet moderních technologií, které umožní
celkovou výrobu v objemu 30 000 t litiny. Spolu s již fungující slévárnou v Novém Bydžově (od roku 2011) budeme patřit mezi největší tři producenty litiny v ČR.
Provoz podléhá podmínkám provozu daným integrovaným povolením (IPPC) a v mnohých parametrech dosahuje technologie výrazně nižších hodnot daných zákonem
(např. TZL – tuhé znečišťující látky).
Díky svému modernímu vybavení od renomovaných výrobců, efektivitou výroby s důrazem na kvalitu výrobků najde slévárna jistě své uplatnění nejen na evropském trhu.
Investice přinese nejen pracovní pozice přímo ve slévárně
ve Chvaleticích, ale také v kooperujících závodech v Přelouči. Druhotným efektem jsou navazující výkony dodavatelských firem, popř. poskytování služeb fungujícímu podniku.
Případní zájemci o volná pracovní místa ve výrobě se mohou obrátit na personální oddělení, tel. 728 150 306.

Proč se přechází na DVB-T2
DVB-T2 je nástupnický standard, který
vychází z původního standardu DVB-T.  
Přechodem na nový standard DVB-T2
se uvolní frekvence 700MHz, kterou
následně mohou využít mobilní operátoři při nasazování rychlého internetu
pomocí technologie LTE. Výhodou
přechodu je lepší řízení datového toku,
díky čemuž bude možné vysílat více
programů při stejné kvalitě. Stejně tak
nový standard přináší i možnost vysílání ve vysokém rozlišení.
Kdo si bude chtít pořídit televizor nyní
a zůstat u pozemního vysílání, mohl by
vedle DVB-T2 a HEVC požadovat také
podporu formátu HbbTV 2.0. To je
nová generace hybridní televize, která
kombinuje běžné pozemní digitální televizní vysílání (případně i satelitní vysílání) s interaktivními službami poskytovanými přes internet.
Bude DVB-T2 zdarma?
Pozemní vysílání „přes anténu“ bude
i nadále zdarma. Některé programy
budou vysílat v již zmíněném vysokém
rozlišení. Bohužel u některých komerčních televizí (Nova, Prima,...) se rozhodli poskytnout zdarma pouze vysílání ve standardním rozlišení a případné
vysílání ve vysokém rozlišení plánují
do budoucna zpoplatnit.
Podporuje moje zařízení DVB-T2?
Aby vaše domácnost mohla přijímat
televizní signál i po vypnutí standardu
DVB-T2, je nutné pořídit televizor, případně set-top box, který podporuje

nový standard DVB-T2 (HEVC) a zároveň podporuje i původní DVB-T. Pro
své zařízení si jednoduše můžete ověřit, zda-li tento nový standard podporuje. Stačí si své zařízení vyhledat
na internetové stránce www.dvbt2overeno.cz , kde stačí zadat model vašeho
zařízení a následně se dozvíte, jestli je
vaše zařízení podporováno. Tato stránka je pravidelně aktualizována o nová
zařízení. Zároveň si můžete na krabici
od svého zařízení vyhledat tuto značku,
která by rovněž měla značit přítomnou
podporu DVB-T2.
Diváci si již teď mohou naladit infokanál „Nalaďte se na DVB-T2“, kde se
rovněž dozvíte, jak se připravit na přechod z vysílání v DVB-T na DVB-T2.
DVB-T2 můžete naladit již nyní
Česká televize již vysílá z hlavních vysílačů
Českých
Radiokomunikací
na Krásném a Černé hoře. Jde o tzv.
Přechodovou síť 11, která obsahuje
všech šest programů ČT ve vysokém
rozlišení obrazu (Full HD) a osm stanic
Českého rozhlasu. Ze stejných vysílačů
lze naladit i Přechodovou síť 12 s programy televizí Nova, Prima, Barrandov, Óčko, Šágr TV, Noe a Seznam TV.
Do Přechodové sítě 12 jsou kompletně
„překlopeny“ televize z celoplošných
multiplexů 2 a 3. A konečně Přechodová síť 13 s tematickými kanály Novy
a televizemi Rebel, Relax, Kinosvět, Joj
family HD, Prima Comedy Central HD,
Polar TV HD, V1 HD a regionálními
televizemi vysílá z vysílačů Pardubice –

Slatiňany a Hradec
Králové – Chlum.
Definitivní multiplexy DVB-T2 se budou
zapínat až po vypnutí vysílání ve standardu DVB-T. Po vypnutí starého vysílání DVB-T se tři přechodové sítě DVB-T2
přemění na čtyři finální multiplexy
DVB-T2, které nahradí dnešní celoplošné multiplexy DVB-T. Místo multiplexu
1 bude vysílat finální síť 21 České televize, která zůstane na kanálu 26. Místo
multiplexu 2 vznikne finální síť 22, která si ponechá dnešní vysílací kanál Přechodové sítě 12, tedy kanál 28. Multiplex 3 nahradí finální síť 23, která bude
vysílat na kanálu 34, tedy stejném,
na kterém dnes multiplex 3 vysílá
ve standardu DVB-T. A konečně multiplex 4 nahradí finální síť 24, která bude
v Pardubickém kraji využívat kanál 21,
zatímco v sousedním Královéhradeckém kraji bude vysílat na kanálu 45 (to
je důležitá informace pro diváky, kteří
mají v Pardubicích a okolí nasměrované antény na sever).
Jak bude vypínání probíhat?
Vypínání DVB-T příjmu započne v lednu 2020 a postupně dojde k vypínání
všech multiplexů a jejich přechodem
na nový standard DVB-T2. Tento přechod by měl být zakončen v dubnu
2020. Po tomto termínu již nebude
možné přijímat televizní vysílání bez výměny přístroje.
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Sportovní den zakončil sezónu
14. září bylo ještě krásné počasí, přímo
ideální zasportovat si na našem skvělém víceúčelovém hřišti. Malí sportovci
obdrželi sladké ceny za účast a samozřejmě nechybělo občerstvení. Večer
pokračovala zábava na kulturním prostranství V Ráji koncertem Nightwish
Tribute Band z Klatov s úžasným zpěvem Mileny "Míny" Leflerové a kolínské
kapely Klaxon, kterou už jsme u nás
slyšeli. Tímto programem u nás oficiálně skončilo léto a na venkovní kulturní
akce na tomto místě si musíme počkat
na příští rok.
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Konec léta
s pohádkovými
postavičkami
31. srpna se naše děti loučily s prázdninami. Klub SaKS si
pro ně připravil pohádkovou stezku. Děti si hned na začátku
samy musely sestavit mapu, podle které procházely od jedné pohádkové postavy ke druhé a plnily úkoly. Potkaly vodníka, bludičku, vílu, loupežníka, kraba, obra i pirátku. Na
konci cesty si za odměnu mohly namalovat trička, opéct si
párek na ohni a samozřejmě si zatancovat při koncertu kapely Jahody. Poděkování patří Robertu Valentovi za skvělou
organizaci a všem účinkujícím.
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Pozvánka
Pomalu končí sezona kulturních a společenských akcí,
na které byl rok 2019 velmi bohatý. Ale ještě před koncem
roku nějaké hezké zážitky na programu budou a škoda je
promeškat.
Hlavně pro děti budeme pořádat

Rozsvícení vánočního stromečku
1. 12. 2019

Poprvé do školy

Přesný čas zahájení bude na vývěskách. Vítány jsou děti
všech věkových kategorií, vlastnoručně vyrobené ozdobičky na stromeček nejsou podmínkou, ale udělají radost,
a děti, které řeknou básničku nebo zazpívají písničku, budou mít aspoň trénink na Mikuláše, který přinese dárečky
večer 5. prosince.

2. září opět zasedly děti po prázdninách do školních lavic. Pro některé to byla premiéra, z Trnávky tentokrát nastoupila do první třídy Anetka Hrdinová. Přejeme, ať se
jí ve škole líbí, ať ve třídě najde spoustu kamarádů a nosí
domů samé krásné známky.

Blahopřejeme
Blahopřejeme všem našim občanům,
kteří se v předchozích měsících dožili životního jubilea
a přejeme jim, aby své kulaté narozeniny oslavili
ještě mnohokrát.
Gratulace patří pánům

Jaroslavu Vítkovi, Pavlu Tomanovi,
Václavu Březinovi, Jiřímu Štěpinovi
a Františku Kopeckému,
a dámám

Marii Cyprové a Věře Hrobařové.
•
S velkou radostí vítáme nového občánka Trnávky

Marka Suchánka
a přejeme mu, aby se mu dařilo a rostl ve zdraví
a ke spokojenosti celé rodiny.

Všichni bez rozdílu pak jsou zváni na

vánoční koncerty v kostele
15. 12. 2019

Jako každoročně zazpívá pěvecký sbor Církve českobratrské evangelické a

19. prosince se můžeme těšit na vystoupení
Josefa Vágnera a Michaely Germotové.
Program kulturních a sportovních akcí připravovaných
na celý rok 2020 pak bude zveřejněn v prvním čísle Zpravodaje v lednu 2020.
– mš
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