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Zprávičky

z mateřské
školičky

Bylo nebylo, bude...

Přípravy na Vánoce v naší
školce byly v plném proudu
už od začátku prosince.

Děti malovaly, vyráběly přáníčka
a dárečky, vystřihovaly papírové vločky a slepovaly vánoční řetězy
ke zkrášlení školky. Přitom si vesele
prozpěvovaly písničky o zimě, o zvířátkách, o čertech a Mikulášovi. Ale
nejen to, tradičně jsme si připomínali
staré vánoční zvyky. Děti rozkrajovaly jablíčka a pověsily si na dveře jmelí
– samozřejmě darované.
Jako každý rok, tak i letos, vystoupily
děti z naší mateřské školy na slavnostním rozsvícení vánočního stromu
v místním parku. Děti sem pozvala paní starostka Michaela Matoušková
a za svůj připravený program sklidily
velký potlesk od početného publika.
Naše děti dokonce prožily „Vánoce
na zámku“. Při prohlídce zámku Karlova Koruna V Chlumci nad Cidlinou
jsme objevovali zvyky a kouzla Vánoc

Ohlédnutí starosty za rokem 2017
a co nás eká v roce 2018
v jednotlivých státech světa, viděli jsme
veliký betlém, čerta, Mikuláše i anděla
a vyslechli jsme si povídání o narození
Ježíška.
Jak se čert nemůže zbavit upovídané
Káči jsme shlédli v pohádce Čert
a Káča od Víly Srdíčkové, a další pohádku s názvem O veselém vánočním
stromečku nám zahrálo divadélko Koloběžka.
Ve školce si čerti podávali kliku ode dveří, a že k nám zavítali také 5. prosince,
to už každý ví. Samozřejmě je doprovázel i Mikuláš s andělem, kteří s sebou
donesli ovoce a sladkosti pro hodné
děti. A že jsou hodné všechny, to jim samozřejmě naše děti slavnostně odpřísáhly! Zazpívaly písničky a při loučení si
podrbaly čerta na zádech.
Naši školku také navštívili myslivci
a zároveň trubači Okresního mysliveckého spolku Pardubice, Lucie a Tomáš
Machovi.
Přivítali nás slavnostním troubením
a nejen, že si s dětmi povídali o myslivosti, ale děti si mohly osahat i velkou
část lesní fauny. Děti viděly vypreparované exponáty zvěře, shozy, paroží,
kůže z různých druhů lesních zvířat
i ukázku zbraní, kterými se loví. Přesvědčili jsme se o tom, že myslivci nejsou jenom lovci, ale starají se o les
a o obyvatele v něm. Proto se moc těšíme na další setkání v červnu, kdy

myslivce doprovodí i jejich čtyřnozí
přátelé.
V naší školce také zavoněl med. To
k nám zavítal učitel včelařství, pan Dominik Láznička z Přelovic. Přinesl nám
voňavou snídani a seznámil naše děti
s životem včel, jejich významem a hlavně s medem, co by kvalitní potravinou
přírodního charakteru. Dětem snídaně
moc chutnala a zahrnuly pana Lázničku spoustou otázek o včelkách.
Milé překvapení před vánočními
prázdninami připravily děti se svými
učitelkami pro rodiče.
Krásný program plný říkadel a písniček s pohybem si připravily děti ze třídy Sluníček i Hvězdiček. Rodiče si odnášeli domů dáreček, přáníčka i slzičku
dojetí, děti zase svoje nadělené dárečky.
A aby udělaly radost nejen rodičům
a svým příbuzným, myslely děti i na naše seniory v novém Komunitním domě
v Řečanech nad Labem. S pásmem
písniček a básniček potěšily místní babičky a dědečky, rozdaly jim vyrobená
přáníčka a dárečky a pochutnaly si
na pohoštění, které jim tu na oplátku
připravili.
Lenka Fidlerová Dis, učitelka MŠ

Poděkování
Děkujeme OÚ Trnávka za finanční
dar, za který jsme nakoupili vybavení zahrady pro venkovní hry –
dopravní značky, semafor a sportovní vybavení, které přispěje
k upevnění dopravních situací
na víceúčelovém hřišti a k pohybové aktivitě dětí na zahradě MŠ.

Vážení spoluobčané,
vítám vás při čtení prvního letošního vydání zpravodaje.
Na úvod bych vám rád popřál mnoho zdraví, štěstí a síly
při zdolávání každodenních povinností, které nám život
přináší. Letošní rok je ve znamení několika jubilejí, které si
náš stát, ale i obec připomínají. Jsou to významná data —
1918, 1938, 1948, 1968, ale i 1993, při kterém se nedělil jen náš federativní stát, ale i naše obec od sousední
obce Řečany nad Labem. No ano, je to již 25 let, co si
v naší obci sami hospodaříme a budujeme ji k obrazu svému. Vím, že někteří z vás nejsou vždy se vším zcela spokojeni, ale o to víc si vážíme, když nám své nápady a připomínky sdělíte na veřejných zasedáních nebo ve formě
podnětů při právě probíhající lednové anketě. Pokud se
tento způsob osvědčí, určitě ho rádi využijeme i v budoucnu. S výsledky ankety vás seznámíme na únorovém veřejném zasedání.
Tak jako v předchozích letech, tak i v roce minulém proběhlo na hřišti V Ráji několik již tradičních akcí, na které
budeme v letošním roce navazovat. Jednu akci musím vyzdvihnout, protože měla velký ohlas nejen u nás, ale
i v okolních obcích, a to ,,pohádkovou stezku“, kterou

Blahopřejeme
První letošní narozeninové blahopřání patří pánům

Janu Konvalinovi
a Františku Hrobařovi,
a na svět přivítejme

Kateřinu Fornadeľovou
a Alžbětu Hniličkovou.

uspořádali členové spolku
SaKS Trnávka a zaslouží si
za ni velký dík.
Na jaře letošního roku bude otevřeno nové sportovní hřiště, a tak i tam proběhnou některé akce. Na jaro budeme
netrpělivě čekat ne jen proto, abychom se proběhli po novém hřišti, ale začne i dlouho připravovaná výstavba cyklostezky do Řečan nad Labem. Příprava stavebních akcí je
v dnešní době stále složitější, ale i tak pevně věřím, že dotáhneme ke zdárnému konci další rozpracované akce
(sběrný dvůr, panelová silnice apod.).
V letošním roce přibude i jedna novinka v odpadovém hospodářství. U místního obchodu bude umístěna nádoba
na sběr použitého kuchyňského oleje. Olej doma slijete
do libovolné PET láhve, uzavřete a vhodíte do nádoby. I toto nám pomůže v souvislosti se snižováním obsahu tuků
v kanalizačních jímkách a tím snížíme frekvenci jejich poměrně drahého čištění.
Vážení spoluobčané, obracím se na vás se žádostí, abyste
neparkovali svá vozidla na chodnících. Obec zakoupila
zametací stroj a zaparkovaná auta budou bránit zejména
při zimní údržbě!!! Pokud k takovýmto případům bude docházet, nezbyde nám nic jiného, než se obrátit na Policii
ČR, protože takovéto parkování je zakázáno zákonem
o provozu na pozemních komunikacích.
Na závěr přidám jen informaci, že na příští veřejné zasedání budou pozváni zástupci firmy Mangan Chvaletice,
aby nám sdělili svůj záměr o těžbě nerostných surovin v katastru naší obce a hlavně vám odpověděli na vaše dotazy
týkající se tohoto záměru. Budeme rádi, když přijdete, jedná se o významný záměr v souvislosti s možným vlivem
na životní prostředí v Trnávce. Rádi vás uvidíme i na všech
kulturních a sportovních akcích, které pro vás připravujeme
a o kterých vás budeme informovat.
S přáním úspěšného roku
Radek Valenta, starosta obce

Malým i velkým přejeme hlavně zdraví.
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z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,

konaného dne 23. 10. 2017 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková, Valenta,
Omluveni: p. Šolta – pracovní, Žičař - nemoc
Program:
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení dohody o vytvoření společného školského
obvodu s obcí Řečany n. L.
5. Schválení kupní smlouvy s firmou Sev.en. EC, a.s.
(koupě komunikace od obce k železničnímu přejezdu
na Chvaletice)
6. Schválení návrhu na zřízení společného pověřence pro
ochranu osobních údajů
7. Schválení podmíněného záměru koupě pp. č. 50/1
a 1039 (farní zahrada)
8. Schválení provozního řádu víceúčelového hřiště
9. Schválení dodatku č. 1 s firmou Miros Pardubice
10. Zpráva o činnosti OÚ
11. Diskuse
12. Závěr
1. P . starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání je
přítomno 5 členů zastupitelstva a veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
2. O
 věřitelka zápisu z minulého veřejného zasedání
pí. Škopková osvědčila správnost zápisu z veřejného
zasedání dne 21. 8. 2017.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni p. Holec, Suchánek.
3. Z
 apisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena pí. Likešová.
4. P. starosta navrhl rozšíření programu proti zveřejněné
pozvánce o další bod, nebo dne 16. 10. obdržel
obecní úřad žádost ZŠ a MŠ v Řečanech nad Labem
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o uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotaci 30 000
korun pro mateřskou školu na vybavení dopravního
hřiště a venkovních hracích prvků. Dotace by měla být
poskytnuta do konce roku 2017.
Usnesení č. 28
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje:
a) rozšíření programu veřejného zasedání o projednání
žádosti ZŠ a MŠ Řečany n. L. o poskytnutí dotace
30 000 Kč.
b) veřejnoprávní smlouvu o dotaci 30 000 Kč pro ZŠ
a MŠ Řečany n. L. na zřízení a vybavení dopravního
hřiště a na další venkovní hrací prvky pro MŠ.
Výsledek hlasování: 5 pro
5. Z
 řízení společného školského obvodu s obcí Řečany
nad Labem
Od 1. 9. 2018 musí mít každá obec uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o školském obvodu, která zajistí povinnost konkrétní školy umístit děti do povinné školní
docházky. Obec Trnávka obdržela návrh VPS, podle
níž bude ZŠ Řečany n. L. povinna přijímat děti
z Trnávky za úhradu 1500 Kč na jednoho přijatého
žáka za školní rok. Zároveň se zavazuje rezervovat
místa pro 5 dalších dětí – např. při přistěhování v průběhu školního roku.
Usnesení č. 29
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje:
a) veřejnoprávní smlouvu – dohodu o vytvoření společného
školského obvodu základní školy s obcí Řečany n. L.
b) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Výsledek hlasování: 5 pro
6. Kupní smlouva s Sev.en EC a.s. Chvaletice
Obec Trnávka jednala s vlastníkem části komunikace
ve směru z Trnávky do Chvaletic o možnosti koupě této
komunikace. Vlastnictví silnice by obci umožnilo tuto silnici
řádně udržovat a opravovat, čímž by se zvýšil komfort
uživatelů jak soukromé tak i veřejné hromadné dopravy.

Prodávající předložil návrh kupní smlouvy, podle níž by
Obec Trnávka koupila silnici od konce po zauhlovací most
za cenu 295 000 Kč. Zároveň bylo dohodnuto, že prodávající poskytne částku nejméně ve výši kupní ceny jako
účelovou dotaci na stavbu cyklostezky. Obec Trnávka dále jedná s vlastníky dalších částí silnice, tj. ČEZ a Bauset
o možnosti a podmínkách odkupu těchto částí.
Usnesení č. 30
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje:
kupní smlouvu s Sev.e EC Chvaletice o koupi parcel
č. kat. 1058/129 o výměře 4392 m2
1058/57 o výměře 554 m2
1058/17 o výměře 160 m2
058/58 o výměře 15 m2
284/4 o výměře 458 m2
481/14 o výměře 121 m2
v katastrálním území Trnávka za dohodnutou kupní cenu
295 000 Kč.
Výsledek hlasování: 5 pro

řešení byl řádně zveřejněn na úřední desce od
2. 10. 2017 do 23. 10. 2017.
Občané přítomní na veřejném zasedání mohli na místě nahlédnout do výkresu umístění školky, ostatní občané mohou do tohoto dokumentu nahlédnout na OÚ
v úředních hodinách.
Dále byla zadána studie proveditelnosti stavby, která
již bude obsahovat orientační cenu. Na tomto základě bude pokračovat další jednání.
Usnesení č. 32
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje:
podmíněný záměr koupě parcel č. kat 50/1 a 1039
a za předpokladu, že bude studie proveditelnosti odpovídat požadavkům obce, pověřuje p. starostu Radka Valentu uzavřením kupní smlouvy s Farním sborem CČE za cenu
stanovenou znaleckým posudkem s tím, že tato cena bude
započtena proti dluhu, který má prodávající vůči obci z titulu půjčky na opravu kostela.
Výsledek hlasování: 5 pro

7. O
 chrana osobních údajů
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU musí mít každá obec nejpozději ke dni 25. 5. 2018 zřízenu funkci pověřence pro ochranu osobních údajů,
což musí být osoba nezávislá, tj. bez vazby na výkon
obecní agendy a odborně způsobilá. Obec Trnávka
obdržela nabídku obce Řečany n. L. na zřízení pověřence pro více obcí. Bližší podmínky a informace
ohledně rozsahu pravomocí, změn v dosavadním způsobu zpracování osobních údajů apod. zatím není
znám, nebo předpis EU dosud nebyl transformován
do národního zákonodárství.
Usnesení č. 31
Zastupitelstvo Obce Trnávka pověřuje starostu obce
p. Radka Valentu účastí na infoschůzce dne 30. 10. 2017
na OÚ Řečany n. L., zjištěním dalších alternativních možností a uzavřením smlouvy s vybraným odborně způsobilým pověřencem.
Výsledek hlasování: 5 pro

9. V
 íceúčelové sportovní hřiště
Proti smlouvě o dílo je zhotovitel Red Berry Praha již
2 měsíce v prodlení s dokončením stavby. Byla mu
proto zaslána výzva – předžalobní upomínka a byl
upozorněn na to, že budou proti němu uplatněny majetkové sankce.
V předstihu byl připraven provozní řád hřiště, který
bude v plném znění zveřejněn ve Zpravodaji.

8. P říprava výstavby mateřské školky
Po posouzení odbornou firmou byla odmítnuta alternativa koupě domu čp. 88 od pí. Havránkové. Tato
nemovitost je pro výstavbu školky nevhodná, nebo rekonstrukce stávajícího domu by byla dražší než nová
stavba. Zatím se aspoň z hlediska možného umístění
stavby jeví jako nejlepší stavba na zahradě fary CČE
a části obecní zahrady, kterou dosud užívá v souladu
s nájemní smlouvou pí. Jana Sadilová. Záměr tohoto

Základní zásady:
• bude jmenován správce hřiště;
• napojení hřiště na veřejné osvětlení z bezpečnostních
důvodů;
• provozní doba hřiště 9—21 hod.;
• užívání volného oválu bezplatné, oplocená část – bezplatné užívání pro občany a chalupáře Trnávky, pro cizí
100 Kč/ hod.;
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• samostatný vstup pro osoby starší 15 let na základě
předložení OP, pro mladší v doprovodu dospělé osoby;
• zákaz kouření, požívání alkoholu a návykových látek;
• pořádek na hřišti a bezpečnost provozu.
Usnesení č. 33
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje:
provozní řád víceúčelového sportovního hřiště ze dne
23. 10. 2017.
Výsledek hlasování: 5 pro
10. V
 ýstavba cyklostezky
Podle smlouvy o dílo na výstavbu cyklostezky se objednatel – Obec Trnávka zavázal zajistit podkladový
materiál elektrárenský stabilát od Sev.en EC Chvaletice. Tento materiál sice je k dispozici, ale Sev.en EC
ho nemůže prodat, protože nemá platný certifikát jakosti. Tento doklad bude obnoven v únoru 2018. Dovoz tohoto materiálu od jiného dodavatele by stavbu
prodražil. Obec proto navrhla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem MIROS Pardubice o posunutí termínu zahájení stavby cyklostezky nejpozději
od 30. 4. 2018.
Usnesení č. 34
Zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje:
dodatek č. 1 ke smlouvě o výstavbě cyklostezky se zhotovitelem MIROS Pardubice.
Výsledek hlasování: 5 pro
11. Z
 práva o činnosti OÚ
P. starosta informoval přítomné:
• Údržbu a opravy veřejného osvětlení bude místo firmy Elektropráce Přelouč zajišovat p. Lukáš Holec.
Všechny lampy veřejného osvětlení jsou očíslovány,
takže občané mohou hlásit poruchu konkrétní lampy
podle čísla bu na OÚ nebo přímo p. Holcovi.
• Byla opravena silnice v zatáčce u firmy VAKO.
• Pro zajištění údržby komunikací v obci včetně budoucí cyklostezky se předpokládá zakoupení víceúčelového čisticího stroje v hodnotě cca do 2 mil. Kč. podle
vybraného příslušenství. Definitivně rozhodnuto bude
po předvedení stroje v terénu, ke kterému by mělo dojít v tomto týdnu.
• V posledním Zpravodaji je zveřejněn článek o nákladech na provoz kanalizace včetně fotografií, co
všechno je zachyceno v čerpacích jímkách. Opět ape-

V Trnávce dne  23. 10. 2017
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V. Likešová
zapisovatelka

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 20. 12. 2017 od 17 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

lujeme na občany, aby vlhčené ubrousky, pleny apod.
do kanalizace neházeli.
• Poslední svoz bioodpadu (domovní popelnice) proběhne 20. 11. 2017, velkoobjemový kontejner bude
přistaven do konce listopadu.
• Obecní úřad nabízí ještě volná místa na zájezd
do Prahy na představení Muž se železnou maskou –
12. 11. 2017.
• Proběhla kontrola dlužníků (stočné, nájmy) — dvěma
občanům byly zaslány předžalobní upomínky.
• Protože od místního vedení firmy Eichenauer jsme se
nedočkali žádné zprávy ohledně záměrů s budovou
po ukončení výroby, zaslali jsme dotaz přímo německému majiteli. Odpově zatím nedošla.
• Nadále pokračuje projektová příprava rekonstrukce
panelové silnice a výstavby nového sběrného dvora.
• Byla pozvána Agentura ochrany přírody k posouzení stavu proschlých a poškozených stromů v obci a doporučení vhodných opatření, případně náhradní výsadby.
• Předpokládaný termín příštího veřejného zasedání
28. 12. 2017. Hlavní bod programu je projednání
a schválení rozpočtu na rok 2018.
12. D
 iskuse
P. Karel Cypro:
— Jaký je termín dokončení cyklostezky?
Podle smlouvy 13 týdnů od zahájení prací.
13. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 19.45 hod.

p. Holec, Suchánek
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Přítomni: p. Holec, Likešová, Šolta, Škopková, Valenta, Žičař
Nepřítomen: p. Suchánek
Program:
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení dodatku č. 2/2017 s firmou SOP
5. Schválení smlouvy s ČEZ Distribuce
6. Jmenování společného pověřence GDPR
7. Schválení návrhu územního plánu obce Trnávka
8. Schválení přijmutí darovací smlouvy od firmy Sev.en
EC, a.s. Chvaletice
9. Schválení obvyklé ceny pozemků v obci
10. Schválení směny pozemků s manžely Smolíkovými
čp. 119
11. Schválení prodeje pozemku pí. Duškové čp. 2
12. Schválení záměru zrušit regulační plán Trnávka
– Za Humny
13. Schválení rozpočtu na rok 2018
14. Schválení plánu inventur za rok 2017
15. Schválení odměn neuvolněných zastupitelů
od 1. 1. 2018
16. Zpráva o činnosti OÚ
17. Diskuse
18. Závěr
1. P . starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání je
přítomno 6 členů zastupitelstva a veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
2. O
 věřitel zápisu z minulého veřejného zasedání p. Holec osvědčil správnost zápisu z veřejného zasedání
dne 23. 10. 2017.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni p. Žičař, Škopková.

3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena pí. Likešová
4. S chválení dodatku smluv se SOP Přelouč o odvozu
odpadů
Dodatky se týkají zvýšení počtu kontejnerů na tříděný
odpad, konkrétně na plasty, a ceny za odvoz odpadů
v roce 2018.
Usnesení č. 35
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje dodatek
smlouvy č. 2/2017 a č.1/2018 ke smlouvě č. 90/02
o odvozu s firmou SOP a.s.
Výsledek hlasování: 6 pro
5. S mlouva s ČEZ Distribuce
Jedná se o smlouvu budoucí na zřízení elektrických
přípojek k plánovanému sběrnému dvoru a pronajaté
parcele č. kat.18 — zároveň podáno vysvětlení, že
v případě změny územního plánu a prodeje parcely
č. kat. 18 bude o náklady na zřízení přípojky navýšena kupní cena.
Usnesení č. 36
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-2016186/VB/01, název
stavby: Trnávka p. č.18,1058-1-obec-knn.
Výsledek hlasování: 6 pro
6. S polečný pověřenec GDPR
Jak již byli občané informováni, každá obec musí mít
uzavřenu smlouvu s kvalifikovanou osobou, která bude
dohlížet na zavedení a dodržování předpisů o ochraně osobních údajů podle směrnice Evropské unie. Bližší výklad bude MV ČR poskytovat postupně.
Pro ušetření nákladů navrhuje OÚ, aby byl jmenován
společný zmocněnec pro GDPR p. Tkáč, který bude
tuto činnost vykonávat pro více obcí a požaduje od-
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měnu 4 000 Kč měsíčně, v případě zřízení mateřské
školky dalších 1000 Kč. Za zpracování analýzy činností, které u obecního úřadu podléhají směrnici pak
450 Kč/hod.
Usnesení č. 37
1) Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje vypracování analýzy rizik s kvantifikací dopadů, návrh centrálních opatření a implementaci do systému v rámci GDPR
v součinnosti s panem Miroslavem Tkáčem, Jiráskova
246, Řečany nad Labem, IČO:03502252 za 450 Kč/
hod. dle skutečně odpracované doby. Práce budou dokončeny před nabytím účinnosti Nařízení Parlamentu
a Rady č. 2016/679.
2) Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka jmenuje pověřence pro ochranu údajů (DPO) pana Miroslava Tkáče, Jiráskova 246, Řečany nad Labem, IČO: 03502252 za cenu
4 000 Kč/měs. a to od 1. 5. 2018 a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: 6 pro

munikací v obci, jsou zahrnuty do obecního majetku,
nejsou však geodeticky zaměřeny a odděleny
od ploch veřejné zeleně. Z toho důvodu objednal zaměření, které bylo dokončeno v části obce severně
od ulice Obránců míru, tj., v části OM, V Ráji, Dlouhé
a Polní. Při tom bylo zjištěno, že stav oplocení u některých nemovitostí, tak jak jsou historicky užívány, neodpovídá stavu podle zaměření. Jde o malé části parcel,
u nichž by náklady na znalecký posudek převýšily cenu vypořádávaných pozemků. Po konzultaci se soudním znalcem se proto navrhuje, aby v těchto případech byla považována částka 70 Kč/m2 za cenu
v místě obvyklou.
Usnesení č. 40
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje jako cenu
obvyklou částku 70 Kč/m2 při majetkovém vypořádání pozemků oddělených nebo připojených při zaměření skutečného stavu hranic těchto parcel.
Výsledek hlasování: 6 pro

7. Návrh územního plánu Obce Trnávka
Společnost AURUM Pardubice, která na základě výběrového řízení územní plán zpracovává, předložila
návrh, do kterého byly zapracovány připomínky a požadavky obce. Po schválení bude návrh předložen
všem příslušným orgánům k vyjádření.
Usnesení č. 38
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje Zadání
územního plánu Trnávka po projednání dle stavebního
zákona.
Výsledek hlasování: 6 pro

10. K
 upní smlouva s pí. Marcelou Duškovou čp. 2
Bod číslo 9 veřejného zasedání se týká pozemku
č. kat. 953/33, kde historické oplocení zasahuje
do obecního pozemku nově odděleného jako veřejná
zeleň. Záměr prodeje tohoto pozemku byl zveřejněn
na úřední desce od 27. 11. 2017 do 20. 12. 2017
včetně geometrického plánu.
Usnesení č. 41
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje záměr
prodeje parcely č. kat. 953/33 o výměře 131 m2 paní
Marcele Duškové, Dlouhá 2, Trnávka za cenu 70 Kč/m2
z důvodu uvedení skutečného oploceného stavu do souladu s právním stavem po zaměření.
Zároveň pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy
za obvyklých podmínek.
Výsledek hlasování: 6 pro

8. D
 arovací smlouva – dar od Sev.en. EC Chvaletice
Na základě darovací smlouvy poskytne Elektrárna
Chvaletice Obci Trnávka dar ve výši 350 000 Kč
na výstavbu cyklostezky. Dar je účelově vázán
a použití této částky musí být vyúčtováno. Obec proto
na žádost Rybářského spolku Trnávka poskytne částku 20 000 Kč na nákup nových ryb ze svých prostředků.
Usnesení č. 39
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje přijetí finančního daru (darovací smlouva č. 600011778) na realizaci projektu ,,Výstavba cyklostezky Trnávka-Řečany nad
Labem“ ve výši 350 000 Kč.
Výsledek hlasování: 6 pro
9. O
 bvyklá cena pozemků v obci
Obecní úřad zjistil, že sice má pasport veškerých ko-
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11. Směnná smlouva s manžely Smolíkovými čp. 119
Bod č. 9 veřejného zasedání se týká směnné smlouvy,
podle níž budou vypořádány díly pozemků zasahujících do komunikace v ulici Dlouhá mezi manžely Smolíkovými a Obcí Trnávka. Záměr směny byl zveřejněn
na úřední desce od 27. 11. 2017 do 20. 12. 2017
včetně geometrického plánu.
Usnesení č. 42
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje záměr výměny parcel č. kat. 20/5 o výměře 24 m2 ve vlastnictví
manželů Smolíkových a parcely č. kat. 953/32 o výměře
19 m2 ve vlastnictví obce Trnávka za cenu 70 Kč/m2

z důvodu uvedení skutečného (využívaného) stavu do souladu s právním stavem po zaměření.
Zároveň pověřuje starostu obce uzavřením směnné smlouvy za obvyklých podmínek.
Výsledek hlasování: 6 pro
12. Záměr zrušení regulačního plánu Trnávka – Za Humny
Regulační plán lokality Trnávka – Za Humny v původní podobě nebude realizován, v novém územním plánu bude tato část obce uvedena jako budoucí zastavěné území a regulační plán již nebude muset být
zpracován.
V 1. čtvrtletí roku 2018 OÚ opětovně zjistí majitele
parcel a osloví je s nabídkou odkupu. Odkup by měl
probíhat postupně podle ochoty majitelů a zájmu stavebníků. O výsledku jednání bude OÚ informovat občany do 30. 6. 2018.
Usnesení č. 43
Obecní zastupitelstvo Obce Trnávka schvaluje v souladu
s § 71, odst. 3) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Záměr zrušit Regulační plán Trnávka – Za Humny, schválený zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2006 a zároveň
schvaluje Městský úřad Přelouč, odbor stavební jako pořizovatele zrušení regulačního plánu.
Výsledek hlasování: 6 pro
13. R ozpočet na rok 2018
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce
i na elektronické desce obce od 4. 12. 2017 do
20. 12. 2017. Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 44
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje rozpočet
na rok 2018.
Výsledek hlasování: 6 pro
14. Inventury majetku za rok 2017
Byl sestaven plán inventur podle jednotlivých skupin
majetku a navržena inventurní komise ve složení –
předseda p. Roman Žičař, členové: p. Lukáš Holec,
p.Radek Valenta a pí. Jana Petržílková.
Usnesení č. 45
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje plán inventur za rok 2017.
Výsledek hlasování: 6 pro
15. O
 dměny neuvolněných členů zastupitelstva
od 1. 1. 2018.

Odměna uvolněného starosty nepodléhá schválení
zastupitelstva a je dána celostátně podle velikosti
obce.
Odměny neuvolněných zastupitelů, členů výborů a komisí se řídí nařízením vlády ČR č. 318/2017 Sb.
v rozmezí podle velikosti obce a druhu činnosti a musí
být předloženy zastupitelstvu na veřejném zasedání
ke schválení.
Usnesení č. 46
1) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 19 709 Kč.
2) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je zároveň předseda
výboru nebo komise a zároveň členem komise zastupitelstva obce ve výši 2190 Kč.
3) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje odměnu
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce ve výši 1095 Kč.
Výsledek hlasování : 6 pro
16. Z
 práva o činnosti OÚ
P. starosta informoval přítomné o činnosti OÚ od posledního veřejného zasedání.
• Víceúčelové hřiště – zatím nepředáno, dokončeno
cca 95 %, nátěry apod. mohou být provedeny až při
vyšších teplotách – na vady a nedodělky bude pozastaveno 5 % z fakturované ceny.

Provozní doba
sběrného dvora 2018
Termíny otevření kontejneru
na velkoobjemový odpad V Ráji
Vždy v sobotu od 10 do 11 hodin
10. 2. 2018 - p. Holec
10. 3. 2018 - p. Suchánek
7. 4. 2018 - p. Valenta
12 5. 2018 - p. Šolta
9. 6. 2018 - p. Žičař
14. 7. 2018 - p. Holec
11. 8. 2018 - p. Suchánek
15. 9. 2018 - p. Valenta
13. 10. 2018 - p. Šolta
10.11.2018 - p. Žičař
Vybírá se velkoobjemový odpad, kovový šrot
a elektroodpad
! Pneumatiky se vybírají pouze
od osobních automobilů !
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V Trnávce dne  20. 12. 2017
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V. Likešová
zapisovatelka

• U objektu hasičárny bude vybudována zpevněná
plocha, na které budou trvale umístěny kontejnery,
které získal p. Barták formou dotace. Kontejnery budou přístupné občanům, jeden bude určen na větve
a druhý na trávu a podobný bioodpad.
• V příštím Zpravodaji bude uveřejněn termínovaný
seznam kulturních a sportovních akcí na rok 2018,
aby si každý zájemce mohl včas upravit svůj program.
• Na bývalých odkalištích hodlá firma Mangan Chvaletice těžit a zpracovávat zbytkové suroviny. Podle
vlastního vyjádření má firma maximální zájem
na dobrých vztazích s dotčenýmí obcemi, proto otevřela v Kulturním domě ve Chvaleticích informační
středisko. Dále zástupci firmy přislíbili, že do našeho
Zpravodaje dodají podrobnější informace o svých záměrech a dostaví se na veřejné zasedání zastupitelstva u únoru 2018. Bylo by proto vhodné, aby se
na toto veřejné zasedání dostavilo co nejvíce obyvatel s připravenými dotazy.
• Odvoz TKO se nebude konat 1. 1. 2018, náhradní
termín je 30. 12. 2017. Informace bude zveřejněna
na vývěskách.

Co připravuje SaKS
V

letošním roce nás čeká
množství kulturních a společenských akcí, ke kterým už
budeme využívat i nové víceúčelové hřiště. O program se
budou starat členové SaKS.
Každý z občanů může přijít
s návrhem, jak tyto akce připravit co nejlépe a nejpříjemněji pro účinkující i návštěvníky.
Vzpomínka na loňskou Pohádkovou stezku
Aby si mohli včas upravit svůj
časový rozvrh, přinášíme termíny jednotlivých akcí na celý rok.
Zároveň podotýkáme, že členství ve Sportovním a kulturním spolku Trnávka je
otevřené a je vítán každý, kdo chce přispět nápadem a trochou práce.

30. 4. 2018
Pálení čarodějnic
12. 5. 2018
Sportovní odpoledne na sportovním hřišti + hudba V Ráji
7. 7. 2018
Vítání léta
21. 7. 2018
Rockový večer
11. 8. 2018
Country festival

15. 9. 2018
Sportovní odpoledne na sportovním hřišti + hudba V Ráji

Tříkrálová sbírka
5. ledna nám přišli popřát šastný
a veselý rok 2018 Kašpar, Melichar
a Baltazar, tedy koledníci z přeloučské Charity. Do zapečetěné pokladničky občané Trnávky přispěli částkou
2236 korun. Celková vybraná částka
v regionu činí cca 271 000 korun
a bude použita např. na nákup potravin, dokoupení kompenzačních pomůcek, na rekonstrukci prostor Jakub klubu v Přelouči ap.

18. Z
 ávěr
P. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 19.00 hod.

R. Valenta
starosta

17. 3. 2018
Maškarní karneval

1. 9. 2018
Loučení s létem

17. Diskuse
Pan K. Suchánek
— Jaké jsou podmínky pro výstavbu lakovny firmy VAKO?
Obec není účastníkem stavebního řízení, podmínky zejména z hlediska ochrany životního prostředí stanoví stavební
úřad.
— Místní komunikace V Ráji – rozšířené plochy by měly
sloužit jako výhybny, místo toho tam však parkují auta.
Bude učiněn dotaz u Policie ČR, jakým vhodným způsobem
by se dal řešit zákaz parkování.
Pan Mgr. Ing. Hübner
— Proč obec uvažuje o koupi objektu Eichenauer?
Obec nemůže ovlivnit komu a za jakým účelem by mohl
být objekt prodán. Pokud by se však stala sama vlastníkem, bude mít možnost ovlivnit využití objektu zejména výběrem nájemců a stanovením podmínek v nájemních
smlouvách a tak zabránit některým nežádoucím jevům jako zvýšený hluk, pohyb vozidel a pod.

R. Žičař, M. Škopková
ověřitelé zápisu

Kulturní akce
obce Trnávka
2018

Zpravidla jsou to oni, kdo nadělují, ale tentokrát je to naopak. Mikuláš,
anděl a čerti dostali z rozpočtu Sportovního a kulturního spolku zbrusu
nové kostýmy.

detskestranky.cz

— P. K. Suchánek: Jak budou řešeny nerovnosti povrchu,
ve kterých se drží voda, kdy budou dodány posilovací
stroje?
Nerovnosti nelze zcela odstranit a jsou na všech hřištích
tohoto typu (např. Pardubice – Olympijské hřiště), zařízení
bude instalováno po dokončení povrchové úpravy.
• Odstavná plocha u hospody – na žádost Policie ČR
rozšířena o 1,5 m kvůli lepšímu výhledu do křižovatky,
značení parkovacích míst bude provedeno podle počasí.
• 21. 12. bude dodán stroj na úklid a údržbu komunikací, takže může být využit už v zimním období.
• Prodej objektů firmy Eichenauer – firma definitivně
rozhodla o vystěhování výroby z Trnávky a je ochotna celý areál prodat předběžně za 13,5 mil. Kč.
Obec by měla o tento objekt zájem, ohledně ceny
obě strany zajistí vyjádření realitních kanceláří.
V každém případě by se však jednalo o velkou investici, proto se OÚ obrátí na každého dospělého občana se žádostí o stanovisko formou anketního lístku.
V případě koupě objektu do majetku obce by byla
budova po částech pronajímána.
• Znalecký posudek na cenu parcel č. kat. 50/1
a 1039 Farního sboru CČE, které obec potřebuje
na výstavbu mateřské školky ohodnotil tyto nemovitosti na 245 000 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena
v souladu s usnesením č. 32 ze dne 23. 10. 2017.
• Příprava výstavby školky – kvůli omezeným možnostem firem vyrábějících buňky bude školka postavena
v požadovaném rozsahu, ale jako zděná stavba. Projektovou dokumentaci v ceně 700 000 Kč zpracuje
začátkem roku 2018 firma PRODIN Pardubice.
• Elektrárna Chvaletice získala certifikát k prodeji
stabilizátu, který jako podkladovou vrstvu pro stavbu
cyklostezky prodá v dostatečném množství a za výhodných podmínek Obci Trnávka. Stavba cyklostezky
pak může začít ve sjednaném termínu.
• Dále se jedná o trase cyklostezky Pardubická – Labská. Podle nejnovějších návrhů by měla v Řečanech
navazovat na cyklostezku Řečany – Trnávka, projít
podchodem pod tratí a dál pokračovat směrem
do Chvaletic. Podrobnosti bude obsahovat alternativní projektová dokumentace, která bude se zúčastněnými obcemi dále projednávána.
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Selmický kostel
- z dobových zápisků

Ves blíže pravému břehu Labe, tři a tři čtvrtě kilometru západně od Kladrub. Jeden a půl hodiny svižnou chůzí západně od Přelouče, má 39 domů se 279 obyvateli.
Na dnešní dobu trochu nezvyk, bdělý
čtenář si jistě spočítá, že je to více,
než sedm obyvatel na jeden dům.
Jest zde filiální kostel sv. Vavřince,
jenž v době předhusitské byl již farním. Těsně na okr. hranici u lesa jest
jeden a půl kilometru západně
od Selmic dědinka Merenda (lat. merenda = svačina, zábava).
Selmice náležely klášteru Opatovickému, pak Sedleckému a r. 1436 zapsal je císař Sigmund Vaňkovi z Miletínka, bratru Diviše Bořka z Miletínka
a na Kunětické hoře.
Dle registru urburních aneb správních
panství Pardubského z r. 1588 náležely k rychtě Týnecké (psány také
Selmyce), měly tehdáž 18 lidí osedlých, kteří odváděli 8 kop 20 gr. úroku při sv. Jiří a tolikéž při sv. Havlu,
měli 41 dní robot věnných a odváděli 41 slepic, byla tu jedna krčma výsadní, 2 hájní pro panské lesy, jež těžily ročně 8 kop gr.
Až do r. 1832 stál zde těsně za domovním stavením č. 33 dřevěný kos-

tel sv. Vavřince mučedníka v slohu polabských dřevěných staveb z prvé
doby baroka a jak inventáře z roku
1830 svědčí, byl již tak sešlý, že se
v něm služby boží konati nemohly
a byl proto r. 1832 demolován. Konsistoř svolila ku prodeji dne 26. září
1931 a dne 19. června 1832 ode-

jmuto kostelu posvěcení. Kostelní věci
byly dle inventáře p. Tobolkovi t.č.
administratorovi v Lab. Týnici, kam až
do r. 1875 býval kostel přifařen,
odevzdány a kostel ve veřejné dražbě Šalamounu Kunuovi, semitskému
židu, prodán. Tři zvony a deset stolic
kostelních uloženo do Semínského
špejcharu.
Když pak r. 1870 vystavěna byla
nákladem záduší býv. chrámu zvonice a kříž z pískovce s železným dobře
zlaceným krucifixem za 685 zl.
19 kr., byly zavěšeny na zvonici dva
zvony zrušeného kostela.
Kříž byl dne 20. října 1870 za přítomnosti c.k. úředníků dvor. hřebčince
kladrubského a Františkova slavnostně posvěcen farářem labskotýneckým K. Patočkou. R. 1875 přifařen
byl kostel Selmický ke Kladrubům.
Podmínky, na základě kterých se přifaření stalo a které nejvyšší podkonní
úřad ve Vídni přijal, jsou následující:
1. Vystavění a vydržování filiálního
kostela se provede, jakmile zádušní
jmění téhož kostela k tomu postačí.
2. V novém kostele každou 4. neděli
konati se budou služby boží knězem
od konsistoře ustanovenými a nákladem selmické záduše placeným.
3. Zádušní jmění téhož kostela počátkem r. 1875 rozdílně od farního kostela kladrubského bude rozdílně od
farního kostela kladrubského bude se
zvláštně spravovati, účtovati a vše
jmění šetřiti toliko na stavbu nového
kostela selmického.
Dle inventáře ode dne 16. prosince
1875, sestaveného far. Kladrubským

p. Fran. Krblichem, patronátním komisařem a c.k. ředitelem hřebčince Janem rytířem z Vietelů a děkanem Kar.
Patočkou podepsaného, obnáší veškeré jmění téhož chrámu: stát. úpisů
za 11 392 zl. 14 kr., soukromých dluhopisů za 582 zl. 13 kr., na hotovosti
1 079 zl. 50 kr., pozemků za 3800
zl., kamenný kříž za 150 zl., zvony za,
úhrnem 17 003 zl. 77 kr. V roce
1875 odevzdáno bylo kostelní jmění
12 000 zl. kon. m. patronátu Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Jos. I.
Ke kostelu patří 32 j. 1 320 ﬦ° pozemků, jichž nájemné činilo roku
1904 1 100 korun.
Jmění kostela vzrostlo do té míry, že
dle pána architekta Jana Hrádka
v Karlíně vystavěn za 75 752 K.,
78 h. od téhož nový kostel – bohužel
za vsí – v ušlechtilém gotickém slohu.
Místo pro nový kostel vyměřeno tam,
kde socha sv. Gottharda stojí a kde
dříve staré konírny stávaly. Po rozbourání kostela pochovávalo se ještě
několik let na hřbitově selmickém, až
lidi plot roznesli, na to pohřbívaly se
mrtvoly v Labské Týnici, později
v Kladrubech.
Základní kámen oltářní posvětil dne
10.7.1907 královéhradecký biskup
Josef Doubrava. Nový tento kostel
má ještě jmění na hotovosti 70 585
K. Ze starého kostela zachovaly se
pouze zmíněné zvony, z nichž jeden
má obraz Ukřižovaného, druhý
P. Marie a větší letopočet 1563,
měděný kalich v inventární ceně
1 K a zchátralá bohoslužebná roucha. Nový oltářní obraz sv. Vavřince,

jehož reprodukce dávána na památku při svěcení chrámu, maloval rodák
přeloučský František Dvořák-Brunner
za 10 000 K.
Co dodat závěrem? Bohužel, v dnešní době tato architektonicky zajímavá a oku lahodící stavba chátrá, krás-

né malby ničí voda, která zatéká
okny i děravou střechou, vše uvnitř ničí plíseň a krásné vyřezávané lavice
jsou prolezlé červotočem, na opravy
nejsou peníze, což je velká škoda.
Zpracovala Vendula Šoltová
Foto autorka
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Vánoční zpívání
v kostele
Druhá polovina loňského prosince vůbec nevypadala
na to, že se blíží Vánoce. Sychravo, plískanice, žádný sníh to tedy nikomu předvánoční slavnostní náladu nepřineslo.
A přece.

Mangan Chvaletice s.r.o.

chce představit občanům nový projekt
Vážení občané Trnávky,
možná jste již zaznamenali, že se
v sousedství vaší obce na „haldách“
děje něco nového. Rádi bychom vás
seznámili s projektem, který, jak věříme, bude pro všechny přínosem.
Naše společnost MANGAN Chvaletice, s.r.o. se v současné době zabývá
přípravou projektu zpracování manganové rudy z navážek z předchozí
těžební činnosti. Tyto navážky, nacházející se v obci Chvaletice a Trnávka,
obsahují ložiska manganu. Projekt
představuje výstavbu nového zařízení
na recyklaci odpadní rudy manganu
z odkališ s cílem vyrábět vysoce čistý
elektrolytický kovový mangan. Po vytěžení této letité navážky bude naším
cílem její vyčištění, zajištění ekologického nepropustného podloží, odstranění
znečištění podzemních vod, ke kterému permanentně dochází, a úprava
prostoru hald tak, aby co nejšetrněji
zapadl do původního rázu krajiny s co
nejvyšším množstvím zeleně.
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Většina
navážek
představuje odpad
z historických těžebních a drtících operací,
zaměřených
na těžbu pyritu pro
výrobu kyseliny sírové, které zde byly
prováděny v letech
1951 až 1975.
Mezi roky 1986 až
1989 provedl podnik Bateria Slaný
rozsáhlé přehodnocení ložisek, metalurgickou studii a projekční práce zaměřené na výrobu elektrolytického burele (oxidu manganičitého). Tyto studie
potvrdily relativně vysoké množství uhličitanu manganatého. Od té doby se
však na využití těchto surovinových
zdrojů žádným způsobem nepokračovalo.
Naše společnost je držitelem průzkumné licence na tato ložiska. V posledních dvou letech provádíme na základě této licence průzkum ložisek
a odběr vzorků k laboratorním testům.
Na testy navazuje vyhodnocování
a výpočty, abychom zjistili celkové zásoby manganu. Projekt je na samotném počátku a pro jeho úspěšnou realizaci bude třeba zpracovat velké
množství analýz, výpočtů a studií,
a zároveň ověřit jeho proveditelnost
s přihlédnutím ke všem aspektům, mimo jiné k právním předpisům České
republiky a Evropské unie.

Nejen občané Trnávky, ale i návštěvníci celého blízkého i vzdáleného okolí
se o to víc těšili na tradiční vánoční
koncert v Chrámu Páně v Trnávce.
Celý projekt bude realizován prostřednictvím nového zařízení na recyklaci odpadního manganu z odkališ při využití moderní, progresivní
technologie špičkové technické úrovně. Projektujeme vytvoření komerčně
životaschopného, a z hlediska životního prostředí udržitelného, podniku,
který bude vysoce respektovaný a ceněný našimi obchodními partnery, jeho
zákazníky a pevně věříme i místní komunitou.
Máte-li zájem se o našem projektu dozvědět více, velmi rádi přijdeme
na jednání zastupitelstva obce nebo
vás přivítáme v našem informačním
centru, které se nachází v Domě kultury Chvaletice. Budeme mít otevřeno
od 1. února 2018 každé pondělí, úterý a čtvrtek od 13 do 16 hodin.
Jan Votava, generální ředitel

A netěšili se nadarmo. 17. prosince
odpoledne pro nás Pěvecký sbor CČE
v Trnávce pod vedením sbormistryně
Jitky Štěpánkové připravil téměř dvouhodinový program plný klasických
i moderních vánočních zpěvů. Nemohly chybět ani lidové koledy, které sice
všichni známe, ale přesto nás znovu
a znovu dojímají svou krásou. Nečekaným a o to příjemnějším překvapením
bylo sólové vystoupení dvanáctileté
Zuzanky Richterové z Řečan, která zazpívala Je půlnoc jasná, Dej bůh štěstí,
Ó, svatá doba vánoční. Tahle talentovaná dívenka byla členkou pěveckého
souboru Myšáci na ZŠ v Řečanech
a nyní studuje sólový zpěv na ZUŠ
v Přelouči. Všichni přítomní ji obdivova-

Zuzanka Richterová z Řečan si
svým projevem všechny získala
li nejen za krásný přednes, ale i za celkové vystupování. Doufejme, že v ní
roste posila i pro náš pěvecký sbor
a přejeme jí mnoho dalších úspěšnýh
vystoupení.
Na závěr koncertu si přítomní společně zazpívali Narodil se Kristus pán,
vzájemně si popřáli hezké svátky
a hodně zdraví v roce 2018 a v pohodě se rozešli do svých domovů.

Nové jízdní řády
pro rok 2018
650623 Řečany n.L.-Chvaletice-Zdechovice-Přelouč-Pardubice,Staré Čívice

Platí od 10.12.2017 do 8.12.2018

Přepravu zajišťuje: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Chrudim, tel. 469 638 625, www.arriva-vychodnicechy.cz, info.vychodnicechy@arriva.cz
(spoje 1-4,6,7,9-17,19-22)
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Hradec Králové, tel. 495 216 074, 491 474 466, www.arriva-vychodnicechy.cz,
info.vychodnicechy@arriva.cz (spoje 5,8,18,26)
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hromadnou dopravu
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Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními podmínkami IREDO. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
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