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Muzikály na Kačině
Slovo starosty a volební informace
Country Pod komínem
Zápis z veřejného zasedání

Cena 5 Kč

Bylo nebylo, bude...
Ohlédnutí starosty za minulým
volebním obdobím

Vážení spoluobčané,

Muzikály
na Kačině
I

letos jsme vyrazili na venkovní představení muzikálů na Kačině.
Páteční večer jsme prožívali dobrodružství Robinsona Crusoa
v podání Radima Schwaba a jeho věrného přítele Pátka, kterého
ztvárnil Miroslav Hrabě. V roli mladé Mary se představila Kateřina
Herčíková. Strhující příběh o nezlomné síle lidského ducha, zoufalém boji o přežití a nekonečné věrné lásce byl opravdu krásný.
Sobota patřila vzpomínce na Waldemara Matušku. Muzikál Láska
nebeská je napsán z jeho hitů. Zábavný příběh o dvou bratrech,
z nichž jeden se po své smrti vrátí na svět jako duch, chytne každého diváka za srdce. A to nejen krásnými písničkami, ale i tou zábavnou formou, kterou podtrhne herecký výkon Sandry Pogodové
v roli Zuzany Metelkové. V hlavních rolích se jako bratři Macháčkovi představili Peter Pecha a Petr Ryšavý.
Posledním víkendovým představením byl muzikál Muž se železnou
maskou. Příběh o „králi slunce“ Ludvíkovi XIV., který dal uvěznit
svého bratra Filipa do železné masky, má krásnou hudbu, kterou
napsal Michal David a texty ji opatřil Lou Fanánek Hagen. V koncetní verzi na Kačině se v hlavní dvojroli představil Jan Kopečný,
jako d´Artagnan Marian Vojtko a v roli Raula, kterého poslal Ludvík na smrt, jsme viděli Josefa Vágnera. Ten ztvárnil i postavy Athose, Porthose a Aramise. Královnu Annu Rakouskou hrála a zpívala
Linda Finková.  
Počasí nám přálo, déšť se při žádném představení nedostavil, a tak
jsem si víkendový muzikálový maraton užili. Těšíme se, co nám
Kačina nabídne příští rok.
– km

2

uplynulo další volební období a je tedy čas bilancovat.
V předchozích letech nás tak jako celý svět poznamenalo a v mnoha směrech přibrzdilo období COVIDU. I tak
jsme dokončili několik významných projektů. Zejména
nový územní plán, který se rodil poněkud pomalu, ale
poté, co jsme uzavřeli smlouvu s městem Chvaletice
a zhotovení se ujala paní Horníčková, šlo už vše jak má.
Ze stavebních akcí bych rád vyzvednul výstavbu nového
sběrného dvora, rekonstrukci povrchu komunikací části
ulic Dlouhá a Polní. Dále byl zhotoven dlouho uvažovaný
úsek chodníku v ulici Obránců míru. Jistě si také vzpomínáte, jak nás v roce 2020 překvapila velká voda, která
dorazila Morašickým potokem a zaplavila část naší obce.
Právě zanešený Morašický potok byl příčinou oné záplavy, a tak po dvouleté přípravě právě nyní probíhá jeho
odbahnění.
Na úseku administrativy byl mimo územního plánu též
vypracován nový pasport komunikací, povodňový plán,
hřbitovní řád atd.

s prosbou: Zvažujte pečlivě,
komu dáte svůj hlas, většinu
kandidátů znáte a jistě dovedete posoudit, kdo bude
v dalším období pro obec přínosem. Mezi kandidáty je
mnoho nových jmen, a proto se na základě své dlouholeté zkušenosti obracím i na ně: Uvědomte si prosím, že
prací zastupitele byste měli upřednostňovat zájem celé
obce před svými případnými osobními zájmy, musíte počítat s časovým zatížením a v neposlední řadě nesete
za své rozhodování odpovědnost, která je v základní podobě stanovena v § 159 odst.1 obč. zákoníku - „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude
vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi
a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není péče
řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí
funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe
důsledky.“
Přeji vám šťastnou ruku při vaší volbě.  
Radek Valenta, starosta obce

V rámci možností se konaly různé společenské akce –
sraz rodáků, vítání léta, loučení s létem, sportovní odpoledne, coutry festival, mikuláš nebo třeba vánoční koncert v kostele.
A tak chci poděkovat členům současného zastupitelstva
za spolupráci ve volebním období 2018–2022. I když
jsme měli odlišné názory v jednotlivých věcech, jsem přesvědčen, že jsme nakonec vždycky došli k řešení výhodnému pro obec jako celek. Nejvíc však děkuji vám, vážení občané Trnávky, za pochopení pro různé problémy
a omezení, která vám rozvoj obce i některá další opatření přinášely, za solidaritu v době koronavirové krize
i za vaše názory a stanoviska, které nám pomáhaly řešit
náročné úkoly.

Blahopřejeme

V září nás čekají volby do nového obecního zastupitelstva. Dovolte mi proto na závěr několik poznámek.
O účast v zastupitelstvu obce se ucházejí čtyři sdružení,
voliči tedy mají z čeho vybírat. Obracím se na vás proto

Milé dámy,
přejeme všechno nejlepší do dalších let,
hodně zdraví a lásky.

Dana Schnaubertová,
Marie Vančurová
a Jaroslava Dubcová
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Obec a její zaměstnanci

Ahoj léto, ahoj prázdniny

Ch

K

těl bych se vyjádřit ještě k jedné věci. Slýchám názory, že
na obec naší velikosti jsou tři zaměstnanci příliš (z toho je jeden starosta
obce). Pro porovnání ve vedlejší obci
Řečany nad Labem mají 8 stálých zaměstnanců a v letním období navíc
brigádníky. Ano, můžete podotknout,
že mají větší rozlohu, ne však mnohonásobně větší plochy k údržbě.
Tak počítejte se mnou:
Celá léta byly v obci uzavírány dohody o pracích mimo pracovní poměr.
Obec tedy platila sekání a údržbu ve-

řejné zeleně, opravy a údržbu obecního majetku a techniky atd. Není tedy
lepší, když všechnu tuto práci vykonává v pracovním poměru jeden člověk,
který přesně ví, co má dělat a techniku, se kterou pracuje, udržuje
ve vlastním zájmu v bezvadném stavu
a je schopen provést i běžné opravy
a údržbu?
Další zaměstnanec má v pracovní náplni obecní knihovnu, péči o hřbitov
a úklid obecního úřadu, což bylo vždy
vykonáváno a placeno na základě
dohod mimo pracovní poměr. Nyní to

vykonává jedna zaměstnankyně, která navíc pečuje o rostliny na obecních prostranstvích a spolupracuje
i při další péči o veřejnou zeleň.
Zkuste si tedy sami odpovědět, jestli
byste chtěli vesnici, kde se veřejné
plochy sekají podle zákona dvakrát
ročně, hřbitov je zanedbaný, kanalizace nefunguje jak má, místa tříděného odpadu neuklízená, nebo raději zaplatit zaměstnancům a mít obec,
kterou i návštěvníci obdivují.
Radek Valenta

Požáry a spáleniště
Komunální volby 2022
– jak volit
V obci Trnávka volíme do zastupitelstva sedm členů.
V letošním roce kandidují čtyři
sdružení o sedmi členech.

aždoročně patří první prázdninová sobota dětem. Nejinak tomu
bylo i letos. Dopoledne jsme se s nimi
tedy vypravili hledat poklad. Cestou
musely děti plnit úkoly nejen vědomostní, ale i fyzické. Byly moc šikovné, proto na konci dlouhé cesty poklad našly a pěkně si na něm
pochutnaly. Všichni jsme si šli domů
odpočinout a nabrat síly na soutěžní
odpoledne. Na hřišti V Ráji se nás sešlo opravdu hodně. Disciplíny, jako
skákání v pytli, hod balónkem nebo
přenášení vody z bodu A do bodu B
na lžíci, byly pro soutěživé děti hračka! Všechny je zvládly na jedničku.
Za odměnu dostaly různé hračky
a spoustu sladkostí. Odpoledne však
tímto nekončilo. Na pódiu totiž bylo
připraveno divadélko s pohádkovým
příběhem. Martina s Kristýnou nám
vyprávěly o tom, jak se chtěly stát zpěvačkami. Vyprávění bylo proloženo
písničkami z pohádek, které všichni
známe. Děti zpívaly, tančily a některé
dokonce v příběhu hrály. Když divadlo

skončilo, dostaly děti na trávník balónky napuštěné vodou. No to byla
mela!   Balónky létaly vzduchem
a voda stříkala na všechny strany. Děti
byly nadšené a o to vždy jde. Po ukončení vodní bitvy si ještě všechny děti
opekly buřty a sobotní den pro ně
mohl být ukončen. Následovala totiž
zábava pro dospělé. Některým dětem
se však domů nechtělo, tak si pod do-

hledem svých rodičů zatančily ještě
na písničky v podání skupin Prostě jinak a Není pozdě. Druhé jmenované
skupině patří veliké díky, protože
na poslední chvíli zaskočila za skupinu, která ze zdravotních důvodů nemohla vystoupit. Po setmění už patřil
parket jen dospělákům. Když odbila
půlnoc, všichni jsme se rozešli spokojeně domů.
– km

Jak tedy volit,
aby váš hlas byl platný:

L

etošní letní vedra a hlavně sucha
nám způsobila po celé republice,
že došlo k rychlému šíření mnoha požárů a nebylo tomu jinak ani u nás
za humny. 21. července odpoledne
se požár zemědělské techniky rychle
rozšířil po poli za Trnávkou nalevo
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od bývalé vodárny. Naštěstí krom
techniky vzplálo jen strniště slámy
na poli. Přítomny byly jednotky hasičů z Elektrárny Chvaletice, Chvaletic, Pardubic, Týnce nad Labem,
Zdechovic, Kladrub nad Labem
i Řečan nad Labem.
Nedlouho potom 1. 8. se v Řečanech nad Labem vznítil vůz Tatra
s vlekem s nákladem 36 balíků slámy, kde se od něj taktéž vznítilo
pole o rozsahu cca 50x100 m.
16. 8. večer pak hasičské jednotky
z Pardubic, Nymburka, Řečan
a Přelouče vyjížděly k požáru trafostanice v Trnávce.

a) Můžeme v libovolných
sdruženích zakřížkovat
1–7 kandidátů.
b) Můžeme zakřížkovat celé
jedno sdružení.
c) Můžeme zakřížkovat sdružení
a k němu max. 6 různých
kandidátů z jiných sdružení.
Neplatný hlas:
a) Zakřížkujete více jak
7 kandidátů.
b) Zakřížkujete více jak jedno
celé sdružení.
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Pod komínem se zpívalo,
tančilo a bičem mrskalo

P

o nucené covidové odmlce se
podařilo uskutečnit 3. ročník
festivalu „Pod komínem“.
Druhá srpnová sobota, teplo tak
akorát, usměvaví návštěvníci,
usměvaví muzikanti... Hudba pohladila, rozezpívala i roztančila,
pohodička, příjemno... Obavy chvílemi naháněla jen „Crazyna“ při
ukázkách práce s bičem a lasem –
přihlížjející se smáli, ale dobrovolníkům se stahovaly „půlky“!
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci, přípravách
a zajištění hladkého průběhu celé akce. Jmenovitě si neodpustíme poděkovat Klárce s Radimem, kteří se nechali zaškolit a ujali se točení zmrzliny s ledovou tříští. Zvládli jste to
skvěle!
Těšíme se na příští rok, snad 12. 8. 2023. AHOOOJ!              

– hv, – rv
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Loučení
s prázdninami
K

onec srpna značí pro děti blížící se začátek školy. Aby
se jejich myšlenky ubíraly jiným směrem, připravili
jsme pro ně soutěžní odpoledne, které se konalo opět
na hřišti V Ráji. Různé úkoly plnily děti s nadšením, protože věděly, že za každé splnění dostanou sladkou odměnu
nebo pěkný dárek. Samozřejmě byla pro děti připravena
po celé odpoledne limonáda s malým občerstvením.
S dětmi jsme si zahráli pohádku O veliké řepě a O perníkové chaloupce.
Na památku dostal
každý dětský účastník
tričko, které si mohl vyzdobit podle vlastní
fantazie. Celé odpoledne bylo zábavné nejen pro děti, ale i pro
dospělé, které jsme pozvali na večerní zábavu se skupinou
Starý klády. Člen této kapely vystupoval také ve složení
Staré pecky, které byly avizované na prvních plakátech.
Změna nikomu nevadila, protože Staré klády to rozjely
ve velkém stylu a všichni si je moc pochvalovali.   – km

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 22. 8. 2022 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: pí Likešová, Smolíková, Škopková, Valenta Radek, Valenta Robert, Žičař.
Omluvena: pí Míšková.
1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 6 zastupitelů a veřejné zasedání je proto usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo
řádně vyvěšeno na úřední desce od 15. 8. do 22. 8. 2022.
2. Ověřitel zápisu z minulého zasedání p. Žičař konstatoval, že proti správnosti zápisu nebyly námitky. P. starosta
navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu pí Smolíková, Robert Valenta.
Výsledek hlasování: 6 pro
3. P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová.
Výsledek hlasování: 6 pro
4.–5. K bodu 4 a 5 uvádíme, že záměr bezúplatného převodu pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 11. 7.
do 22. 8. 2022, do stanoveného termínu 31. 7. 2022 nikdo nevznesl dotazy ani připomínky a převod byl předběžně odsouhlasen na pracovní poradě zastupitelů 8. 8. 2022.
4. Manželé F. a V. H., bytem Trnávka, resp. jejich právní
předchůdci užívají od roku 1950 pozemek č. kat. 196/19
v obci Trnávka. Po celou dobu jej užívají nerušeně a v dobré
víře, že jde o jejich majetek. Dokonce byla na tomto pozemku vybudována hospodářská budova. Na nesrovnalosti upozornil Finanční úřad v Pardubicích a požadoval zjednání nápravy. Mezi Obcí Trnávka jako evidovaným vlastníkem
pozemku a uživateli manželi H. je nesporné, že došlo
ke vzniku vlastnického práva – SJM vydržením podle § 1095
Obč. zák. a je třeba i formálně tuto skutečnost evidovat.
Usnesení č. 17
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka potvrzuje souhlasné
prohlášení, podle něhož jsou vlastníky pozemkové parcely
č. kat. 196/19 o výměře 124 m2 v kat. území Trnávka manželé V. H. a F. H., oba bytem Trnávka. Společné jmění

manželů vzniklo podle § 1089 a násl., zejména § 1095 občanského zákoníku mimořádným vydržením. Tato skutečnost je mezi účastníky nesporná a zastupitelstvo proto
ukládá starostovi obce, aby v souladu se zveřejněným záměrem a tímto usnesením zajistil vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: 6 pro
5. Obdobná situace se týká pozemkové parcely č. 196/20
v k. ú.Trnávka. Manželé Z. a V. T. zakoupili nemovitost čp.
46 v roce 1996 a protože nedošlo k vyznačení hranic terénu, užívali od té doby i pozemky č. kat. 196/23 a 196/20.
V roce 2005 odkoupili od obce pozemkovou parcelu
č. kat.196/23, omylem nebyla do kupní smlouvy zahrnuta
parcela č. kat.196/20, kterou i nadále v dobré víře užívali
a tím byla splněna podmínka vydržení vlastnického práva.
Usnesení č. 18
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka potvrzuje souhlasné
prohlášení, podle něhož jsou vlastníky pozemkové parcely
č. kat. 196/20 o výměře 32 m2 v kat. území Trnávka manželé V. T. a Z.T., oba bytem Trnávka. Společné jmění manželů vzniklo podle § 1089 a násl., zejména § 1095 občanského zákoníku mimořádným vydržením. Tato skutečnost
je mezi účastníky nesporná a zastupitelstvo proto ukládá
starostovi obce, aby v souladu se zveřejněným záměrem
a tímto usnesením zajistil vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: 6 pro
6. P. O. H. požádal o odprodej části parcel č. kat. 1058/122
– manipulační plocha, jiná plocha a č. kat. 1058/38 – jiná
plocha, ostatní plocha. Předpokládaná výměra požadovaných pozemků je cca 900 m2, přesná výměra bude stanovena zaměřením. Záměr prodeje včetně podmínek byl zveřejněn na úřední desce od 25. 7. do 22. 8. 2022.
V termínu do 15. 8. 2022 nevznesl nikdo z občanů žádné
dotazy ani připomínky k záměru, zastupitelé záměr odsouhlasili na pracovní poradě 8. 8. 2022. P. H. písemně potvrdil, že souhlasí s podmínkami záměru včetně sjednání věcného břemene.
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Usnesení č. 19		
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr prodeje části parcel č. kat. 1058/122 – manipulační plocha,
jiná plocha a 1058/38 – jiná plocha, ostatní plocha v k. ú.
Trnávka o výměře přibližně 900 m2 za cenu 35 Kč/m2 předem určenému zájemci p. O. H., bytem Trnávka a zřízení
služebnosti práva cesty ve prospěch oddělené části parcely
č. kat. 1058/122. Ukládá proto starostovi obce, aby zajistil
zaměření předmětu prodeje geometrickým plánem a vytyčení rozsahu práva cesty a v souladu s podmínkami zveřejněného záměru sjednal smlouvu o převodu nemovitostí
a zřízení služebnosti.
Výsledek hlasování: 6 pro
7. Manželé R. a H. V., bytem Trnávka požádali o prodej
pozemků č. kat. 244/5,1058/132 a 967/4 – vše ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Trnávka o celkové výměře
754 m2. Pozemky obec Trnávka získala kupní smlouvou
z roku 2017 od SEV.EN EC Chvaletice v souvislosti s převodem silnice k přejezdu. Uvedené pozemky bezprostředně
sousedí s nemovitostí čp. 91, která je v majetku p. R. V.
a žadatelé se o ni starají. Přes pozemky vede obecní kanalizace, která nabyvatele omezuje ve využití pozemků. Záměr prodeje včetně podmínek byl zveřejněn od 18. 7.
do 22. 8. 2022. V termínu do 15. 8. 2022 nevznesl nikdo
z občanů žádné dotazy ani připomínky k záměru, zastupitelé záměr odsouhlasili na pracovní poradě 8. 8. 2022.
Manželé V. písemně potvrdili, že souhlasí s podmínkami
záměru včetně sjednání věcného břemene.
Pan R. V. oznámil, že z důvodu střetu zájmů se zdrží hlasování.
Usnesení č. 20
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr prodeje pozemků č. kat. 284/5, 1058/132, 967/4 v k. ú. Trnávka manželům H. a R. V., bytem Trnávka za podmínek
určených ve zveřejněném záměru včetně sjednání služebnosti líniové stavby kanalizace a ukládá místostarostce
paní JUDr. Marii Škopkové uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti.
Výsledek hlasování: 5 pro, 1 se zdržel
8. Zpráva o činnosti OÚ od minulého VZ:
•Od 24. 8. 2022 budou členové Rybářského spolku Trnávka opravovat hráz rybníka.
V Trnávce dne 22. 8. 2022

V. Likešová
zapisovatelka

•Čištění Morašického potoka, který je v majetku Lesů ČR,
by mělo proběhnout do 15. 11. 2022. V průběhu odbahnění potoka firma, která činnost provádí a má k dispozici
techniku, vyčistí usazovací jímku u rybníka na náklady
obce.
•V příštím roce bude pokračovat rekonstrukce ulice Dlouhá v úseku: křižovatka s ulicí Obránců Míru po čp. 99.
•Ve dnech 23.–24. září 2022 proběhnou volby do obecního zastupitelstva a senátu. Vzhledem k počtu kandidátních listin v obci a odlišným podmínkám obou druhů voleb bude ve Zpravodaji č. 3 zveřejněn podrobný volební
manuál.

Emičce a Tadíkovi se jejich první školní den opravdu vydařil. A když je hezký začátek, budou určitě pěkné i další
dny. Tak hodně úspěchů!
– mš

9. Diskuse
Pí S. V.: – Podle čeho byla provedena kolaudace chodníku,
když měly být vybudovány vjezdy.
Reklamace – nemůže otevírat část vrat.
P. starosta si vyhrazuje právo odpovědět písemně v zákonné lhůtě 30 dnů, protože zejména posouzení výškových
poměrů a řešení případné reklamace bude třeba projednat s projektantem.

– K čemu bude p. U. používat budovu čp. 11 – bývalá hasičárna a za jakých podmínek mu byla prodána?
Odpověď bude podána v zákonné lhůtě 30 dnů.
Pí J. J.: – Kdy a za kolik budou prodávány stavební parcely?
V nejbližší době bude k dispozici pouze bývalá farní zahrada + část pozemku, který dosud užívá pí. S. Po zaměření
a zpracování geometrického plánu bude zveřejněn záměr
prodeje. Předpokládá se jako základ tržní cena stavebního
pozemku podle znaleckého posudku a prodej nejvyšší nabídce.
– Kde jsou umístěny kamery?
Dětské hřiště, víceúčelové hřiště, sběrný dvůr.
P. D. V.: – Doba veřejného osvětlení?
V noci se nebude zhasínat.
10. Závěr
V 19.30 hod p. starosta poděkoval přítomným za účast
a ukončil veřejné zasedání.

L. Smolíková, Robert Valenta
ověřitelé zápisu

Z důvodu ochrany osobních údajů mohou být některé údaje ve zveřejněném zápise začerněny.
Plné znění zápisu je k dispozici k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.
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Do školních lavic

Radek Valenta
starosta

Letní kino napospas počasí
N

a letošní léto jsme si připravili dvě venkovní promítání. Vybrali jsme filmové komedie, protože si myslíme,
že se prostě k létu hodí víc. První film byl připraven na 29.
7. Na Prezidentku jsme se moc těšili. Co čert nechtěl,
od rána všechny radary hlásily bouřky. Firma, která promítání provozuje, potřebuje do patnácté hodiny nahlásit případné přeložení. Žábu ve sklenici nikdo nemá, tak jsme
věřili radarům, že bouřka přijde a kino tedy přeložili na další týden. Večer samozřejmě ani nekáplo! A aby toho nebylo málo, tak druhý termín byl noční můrou. Celý den bylo
krásně a nějaká přeháňka letního deštíku by nás nerozhodila. Promítání se tedy odsouhlasilo. Když bylo vše připravené, začaly první obavy. Bylo osm hodin a některé aplikace začaly upozorňovat na bouřky. Uklidňovali jsme se tím,
že minule také strašili a nic z toho nebylo. Jenže jak to
chodí, když něco hodně nechcete, tak zákon schválnosti
vám to naservíruje se vším všudy. Dvacet minut po začátku promítání byla taková bouřka, že provozovatel musel
film vypnout a krásný večer byl předčasně ukončen. No
nic, nedá se nic dělat..., počasí je prostě nevyzpytatelné.
Dalším filmem byla komedie Po čem muži touží 2. Hu-

morný pohled na střet mužského a ženského světa se také
neobešel bez problémů. Déšť prostě přijít musel! Ale tentokrát nebyla bouřka, tak jsme mohli film dokoukat celý.
Letní večery s filmovým promítáním jsou nyní ve velké oblibě, tak doufáme, že příští rok vybereme nedeštivé termíny a sejdeme se u nějaké pěkné komedie, kterou si vychutnáme v klidu až do konce.
– km

Proti záplavám
Čištění Morašického potoka zlepší ochranu naší obce před
záplavami. Tato akce je v režii Lesů ČR, ale ani naši brigádníci z Rybářského spolku Trnávka nezůstávají pozadu a opravují hráz rybníka. Díky všem!
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