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Cena 5 Kč

Bylo nebylo, bude...
Ohlédnutí starosty za rokem 2016
a co nás eká v roce 2017

R

ok 2016 je nenávratně pryč a já bych chtěl popřát všem občanům v novém roce mnoho zdraví,
štěstí a spoustu dobré nálady.
Uplynulý rok nebyl tak bohatý na uskutečněné stavební akce, ale tím nechci říct, že se žádné nepřipravovaly. V současné době máme již dlouho očekávané stavební povolení na stavbu cyklostezky, která bude
lemovat silnici po pravé straně směrem od Trnávky
do Řečan nad Labem. V pokročilé fázi je také příprava výstavby nového sběrného dvora na místě současného, ale již nevyhovujícího. Nezapomnělo se ani
na rekonstrukci panelové silnice, jen nám situaci trošku
komplikuje plánované stěhování výroby firmy Eichenauer do Nového Bydžova. Budoucí využití budovy je
v současné době v jednání s vedením firmy a budete
nadále informováni.
Tak jako v předchozích letech se také uskutečnilo mnoho kulturních akcí, které jsou k naší radosti hojně navštěvovány. Bylo také uspořádáno několik zájezdů
do divadel a jeden zájezd na kouzelnické vystoupení
pro naše nejmenší.
Velmi rád bych zmínil, že po mnoha a mnoha letech
vznikly v naší obci dva nové zájmové spolky. Jako první byl založen Rybářský spolek Trnávka, jehož členové
nejen rybaří na našem rybníčku, ale provádějí údržbu
jeho okolí a další brigády po obci. Uspořádali také rybářské závody.

Ve druhé polovině roku přibyl
druhý spolek – SaKS
Trnávka (Sportovní a kulturní
spolek), který v letošním roce
převezme od obce pořádání
všech kulturních a sportovních akcí.
Tímto pozvolna přecházím do roku 2017, kdy se
po roční pauze uskuteční Sraz rodáků a přátel obce
a myslím, že již mohu prozradit něco z programu.
I když se převážná část uskuteční na hřišti „V Ráji“, kde
na pódiu vystoupí zajímaví hosté, moc rád bych vás pozval na úplný začátek akce do místního kostela, kde se
uskuteční ŽEHNÁNÍ PRAPORU, který byl naší obci
v loňském roce udělen.
Mimo sraz rodáků proběhnou během roku všechny tradiční akce, na které jste již zvyklí a tímto vás i vaše
přátele nejen z naší obce, na ně zvu.
Na závěr bych vás rád požádal, abyste v případě, že
budete s něčím v naší obci nespokojeni nebo budete
mít potřebu na něco upozornit, nejdříve navštívili obecní úřad či přišli na veřejné zasedání zastupitelstva
a s problémem nás seznámili. „Petice“ nebo ,,hlášení“
našim nadřízeným orgánům nejsou nejšastnějším řešením a přidělávají jen další práci a nervozitu mezi
občany.
S přáním úspěšného roku
Radek Valenta, starosta obce

Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,

konaného dne 29. 12. 2016 od 17.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Škopková, Šolta,
Valenta, Žičař

Program

1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy se ZŠ Řečany n. L.
5. Schválení dodatku č. 1 smlouvy o sdružení prostředků
na společnou JPO ze dne 29. 4. 2008
6. Schválení dodatku č. 3/2016 a č. 1/2017 ke smlouvě č. 90/02 o odvozu odpadu
7. Schválení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany
8. Schválení programu rozvoje venkova 2017–2019
9. Schválení vyhlášky č. 3/2016 a 4/2016
10. Schválení plánu inventur na rok 2016
11. Schválení rozpočtu na rok 2017
12. Schválení navýšení odměn neuvolněných zastupitelů
od 1. 1. 2017
13. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
14. Diskuse
15. Schválení usnesení
16. Závěr
1. P. starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání je
přítomno 7 členů zastupitelstva a veřejné zasedání je
usnášeníschopné. Dále upozornil přítomné na změnu
přijímání usnesení. Ke každému bodu, ke kterému
bude přijímáno usnesení, se mohou přítomní vyjádřit
hned po jeho ohlášení a hlasování bude následovat.
2. Ověřitelé zápisu z minulého veřejného zasedání
p. Holec, Suchánek osvědčili správnost zápisu z veřejného zasedání dne 19. 10. 2016.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně
zvoleni p. Šolta, Žičař.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena p. Likešová.
4. Veřejnoprávní smlouva se ZŠ a MŠ Řečany n. L.
ZŠ a MŠ Řečany n. L. předložila žádost o poskytnutí
částky 30 000 Kč pro mateřskou školu na nákup
sportovního vybavení tříd.

P. K. Suchánek:
– Platí obec pravidelné příspěvky pro školu a školku
a jaký vztah má tento příspěvek k navrhované dotaci?
Příspěvek na žáky s bydlištěm v Trnávce navštěvující
ZŠ a MŠ v Řečanech n. L. je dán zákonem, dotace
30 000 Kč je nad rámec tohoto příspěvku.
Usnesení č. 27
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje veřejnoprávní smlouvu se ZŠ a MŠ Řečany
n. L. o poskytnutí částky 30 000 Kč na nákup sportovního
vybavení pro MŠ.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení prostředků
na společnou jednotku požární ochrany ze dne
29. 4. 2008.
Obec je povinna mít uzavřenu smlouvu o požární
ochraně, kterou zajišuje bu některý sbor dobrovolných hasičů nebo profesionální hasičský záchranný
sbor. Dosud je v platnosti smlouva uzavřená s JDH
Řečany n. L. z 29. 4. 2008, podle níž se za služby
JDH platí 10 000 Kč ročně. Tato částka nebyla
za celou dobu valorizována, proto obec Řečany n/L
jako zřizovatel JDH předložila návrh dodatku smlouvy na zvýšení roční úhrady na 35 000 Kč ročně.
Smlouva s HZS by si vyžádala náklady podstatně
vyšší.
Usnesení č. 28
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany uzavřené
dne 29. 4. 2008.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
6. SOP Přelouč předložil návrh smlouvy č. 3/2016
a 1/2017 ke smlouvě o odvozu odpadu a č. 90/02.
Dodatek se týká nové sběrné nádoby na drobný kovový odpad a nového sběrného místa v Lipové ulici.
Usnesení č. 29
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje dodatek č. 3/2016 a 1/2017 ke smlouvě
o odvozu odpadu uzavřené se SOP Přelouč pod č. 90/02
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro

3

7. P reventivně výchovná činnost na úseku požární
ochrany
O tomto povinném dokumentu informoval p. starosta
– bez diskuse, zastupitelé berou na vědomí – bez
usnesení.
8. Dodatek k programu rozvoje venkova
K Programu rozvoje venkova byla vypracována nová
příloha týkající se akcí na léta 2017–2019. Bez tohoto dodatku, do něhož byly zahrnuty akce plánované v rozpočtu, by nebylo možno žádat o dotace.
P. K. Suchánek
– Uvažuje se nadále o možnosti výstavby rodinných domků v lokalitě Za Humny?
Možnost výstavby je zahrnuta v platném územním plánu
a bude uplatněna i při zpracování nového územního
plánu po roce 2020. V roce 2017 obnoví Obecní úřad
jednání s aktuálními majiteli pozemků v lokalitě.
Usnesení č. 30
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje přílohu k Plánu rozvoje venkova na léta
2017–2019
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
9. O
 becně závazné vyhlášky
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 a 4/2016 byly
předběžně konzultovány s územním pracovištěm Ministerstva vnitra a po schválení budou zveřejněny
na úřední desce.
OZV č. 3/2016 o stanovení doby nočního klidu určuje
dny, kdy se stanoví doba nočního klidu kratší nebo žádná
a další podmínky.
Usnesení č. 31
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje OZV č. 3/2016 o nočním klidu.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
OZV č. 4/2016 určuje systém sběru a třídění odpadu.
Týká se rozšíření sběrných míst na tříděný odpad a stanoví sběrné místo pro komoditu kovy. Zároveň ruší OZV
č. 1/2016 se stejným názvem.
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Usnesení č. 32
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje OZV č. 4/2016 – o stanovení systému
shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Trnávka
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
10. P lán inventur majetku obce za rok 2016
V průběhu ledna 2017 proběhne jako každoročně
inventarizace veškerého majetku obce.
Usnesení č. 33
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje plán inventur majetku obce za rok 2016
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
11. R ozpočet obce na rok 2017
Návrh rozpočtu byl po stanovenou dobu zveřejněn
na úřední desce. Rozpočet byl ustaven jako vyrovnaný na 11 119 tis. Kč a zahrnuje kromě pravidelných
provozních výdajů i odhadované náklady na investiční akce, které by se měly uskutečnit v roce 2017.
Usnesení č. 34
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje rozpočet obce na rok 2017.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
12. O
 dměny neuvolněným členům zastupitelstva
Od 1. ledna 2017 je možno zvýšit odměny neuvolněným členům zastupitelstva o 4 %. Konkrétní částky
pro jednotlivé zastupitele připraví pí. účetní v lednu
2017.
P. K. Suchánek
– Jaký bude celkový dopad této změny do rozpočtu
obce?
Bude se jednat o cca 20 tis. Kč ročně.
Usnesení č. 35
Zastupitelstvo obce Trnávka na dnešním veřejném zasedání schvaluje zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva o 4 %.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 1 zdržel se (p. Suchánek)
13. Z
 práva o činnosti OÚ od předchozího veřejného zasedání.
P. starosta
• Rozpočtová opatření, k jejichž schvalování byl p. starosta pověřen, činila od posledního veřejného zasedání
částku 114 300 Kč na straně příjmů i výdajů. Jednalo se
zejména o příjmy z rozpočtového určení daní a za tříděný odpad, na straně výdajů drobný materiál, provozní
náklady a vyúčtování nákladů na volby.
• Podle oznámení VaK Přelouč je cena vodného na rok
2017 stanovena na 34,18 Kč + DPH/m3. Stočné hrazené obci se nemění.
• Od února 2017 bude sběrný dvůr přístupný každý měsíc. Rozpis služeb bude zveřejněn obvyklým způsobem.

Setkání
ve znamení
žehnání

K

onečně nastal ten dlouho očekávaný a dlouho plánovaný
a připravovaný den D.
13. květen 2017 se zapíše do historie naší obce, nebo byly oficiálně
představeny atributy naší obce,
znak a prapor. Slavnostní zahájení
začalo ve dvě hodiny odpoledne
v našem evangelickém kostele.
Po úvodním slovu pana starosty
Radka Valenty zazpíval pěvecký
sbor pod vedením paní Jitky Štěpánkové několik lidových písní,
a pan farář ing. Miloš Hübner znaku a praporu požehnal. Všichni se
odebrali před kostel, kde za doprovodu kapely Pernštejnka předvedly
svůj um mažoretky ze základní umělecké školy v Přelouči.
Průvod pokračoval do parku nedaleko kostela, kde se nyní nachází
pamětní kámen pod Lípou svobody,
která byla zasazena 25. 10. 1968
– v pohnuté době k 50. výročí vzniku naší republiky. Zde nás slovem

provázela paní místostarostka
JUDr. Marie Škopková. Za zvuku
pochodu opět v podání Pernštejnky

a za doprovodu mažoretek byl
v průvodu slavnostně nesen znak
a prapor obce.
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Lípa srdčitá
Dar obce Řečany nad Labem jako
symbol přátelství mezi oběma obcemi.
13. 5. 2017

To už celý průvod končil na hřišti,
kde pokračovala slavnost, která
byla spojena se setkáním rodáků
a přátel obce Trnávka, takže účast
byla opět hojná od nejmladších až
po nejstarší generaci, na své si určitě přišli všichni, bylo na co koukat
a co si vyprávět. Na hřišti nás celým
odpolednem provázel moderátor
pan Michal Komárek. Následovalo
zábavné i poučné odpoledne.
Na pódiu se vystřídalo mnoho účinkujících. Přijely děti z Chvaletic
a zahrály nám na flétny, všechny
výborně bavil imitátor pan Václav
Faltus, nejen děti rozesmál kouzelník, roztančila nás taneční skupina
Country baby a večer k poslechu
hrála skupina Country paráci.

Pro děti nechybělo malování na obličej a obří nafukovací skluzavka, která
se těšila velkému zájmu, dospělí si zase mohli vybrat dobroty nebo koření
ve stáncích.
Odpoledne se udála ještě jedna významná chvíle. Paní starostka ze sousední obce Řečany nad Labem, ing. Michaela Matoušková měla krásný
projev, mimo jiné i o lípě, jako o symbolu naší české země. Věnovala nám
lípu, kterou společnými silami s naším panem starostou zasadili na hřišti
V Ráji, jako památku na tento den. Budu citovat slova paní starostky:
„Dnes vysazené lípě přeji, a je symbolem ochrany, pomoci a lásky, a provoní okolí a její budoucí koruna je nejen ku kráse, ale i k vlídnému stínu, který vás vždy ochrání. A je symbolem přátelství mezi našimi obcemi.“
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Čas pokročil a všichni se moc těšili také
na vystoupení trnáveckých dětí, na divadlo s názvem Jak Jarda Uzlíček kopal
brambory, které s dětmi nacvičila paní
Hana Valentová. Úspěch byl obrovský
a poté byly vydraženy kulisy, které děti
samy malovaly, výtěžek bude použit právě na akci pro ně. Mimochodem, divadlo
se tak líbilo, že děti byly pozvány
do Chvaletic, aby jej tam také zahrály.
Navečer se od západu hnala bouřka,
v sousedních obcích lilo jako z konve
a u nás? Nic. Říkává se, že “se mraky
vždycky natrhnou o elektrárenský komín“
a nezaprší. Něco na tom možná bude, my
od nás jsme mohli pozorovat jen nádhernou duhu.
Večer se tančilo a samozřejmě, takový důležitý den byl zakončen velkým ohňostrojem.
Nezbývá, než poděkovat všem organizátorům za takto perfektně připravené
odpoledne, všem účinkujícím za krásná
vystoupení i milá slova a hlavně návštěvníkům – bez nich by to přece nešlo :-).
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• Pí. ředitelka firmy Eichenauer informovala obecní úřad ,
že ještě během roku 2017 bude v Trnávce probíhat výroba, i když v omezeném rozsahu. Následně firma uvažuje o prodeji budovy a pozemků. Přislíbila, že o dalších
záměrech bude obec průběžně informovat.
Pí. místostarostka
Dne 5. 12. 2016 předal p. Štěpina obecnímu úřadu petici s následujícím textem:
My, níže podepsaní občané obce, patrioti a návštěvníci
místního kostela a hřbitova požadujeme odstranění kontejnerů na tříděný odpad z ulice Lipová, které zásadním
způsobem ničí estetickou kvalitu opraveného kostela i historické lipové aleje. Jsme přesvědčeni, že na volném veřejném prostranství nemá vznikat sběrný dvůr. Vážíme si
dědictví našich předků a věříme, že v tomto duchu chcete
i vy spravovat naši obec.
Podepsán petiční výbor ve složení Jiří Štěpina, Zdeněk
Tichý, Irena Munzarová.
Petiční archy podepsalo cca 50 občanů Trnávky, 56
z Řečan a Labětína, 23 z Chvaletic, 15 z Přelouče a další
občané z celé republiky. Některé podpisy postrádají uvedení adresy.
Stanovisko zastupitelstva k petici:
Petice podle petičního zákona není pro adresáta závazná, její význam je informační. Přesto musí splňovat zákonné náležitosti, mimo jiné i to, že všichni signatáři musí prokazatelně a přesně vědět, co je obsahem petice. Každý

petiční arch musí proto tuto informaci obsahovat. Všechny
petiční archy jsou však označeny pouze heslem „Za Trnávku krásnější“, pod čímž je možno si představit cokoliv.
Úplný text petice obsahuje pouze průvodní dopis datovaný 5. 12. 2016, přičemž podpisy byly sbírány nejméně
od začátku listopadu.
Pokud jde o obsah petice, zastupitelstvo se ztotožňuje
s požadavkem petičního výboru, aby nebyl sběrný dvůr
vedle kostela. Přesun sběrného dvora z ulice Polní do ulice
Lipová se nikdy nepředpokládal.
Podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů je
obec povinna stanovit systém třídění odpadu a při určení
míst pro sběrné nádoby musí dbát na bezpečnost při obsluze, požární bezpečnost, dostupnost a možnost obsluhy
mechanizačními a dopravními prostředky. Všechny tyto
požadavky jsou u shromažovacího místa v ulici Lipová
splněny.
Kromě toho platí v obci obecně závazná vyhláška
č. 3/2002 o provozu veřejného pohřebiště ze dne
1. 7. 2002, podepsaná tehdejším starostou p. Konvalinou
a místostarostou p. J. Suchánkem a schválená
1. 9. 2002 okresním úřadem Pardubice. Tato vyhláška
opravňuje obecní úřad k umístění nádob na tříděný odpad přímo na hřbitov a pod sankcí za přestupek od návštěvníků hřbitova třídění odpadu vyžadovat.
Současné zastupitelstvo ustanovení hřbitovního řádu
z pietních, estetických a technických důvodů v této
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podobě nerealizovalo, má však zájem na tom, aby návštěvníci hřbitova mohli bez problémů odpad třídit. Proto
jsou sběrné nádoby umístěny v blízkosti hřbitova i parkoviště, kde je mohou všichni snadno využívat.
Pokud jde o námitku umístění v historické lipové aleji,
sběrné místo žádným způsobem nepoškozuje stromy
a námitka estetiky by platila v celé vesnici, protože prakticky všechny vhodné komunikace jsou lemovány alejemi
stromů.
14. Diskuse
P. Mgr. Ing. M. Hübner
Tlumočil stanovisko Farního sboru CČE v Trnávce jako
vlastníka kostela a pozemku hřbitova: Sběrné místo
do objektů ve vlastnictví Farního sboru nijak nezasahuje,
ani s nimi nesousedí. Sbor proto zachovává neutrální stanovisko a respektuje pravomoc obce.
P. K. Suchánek
• Návštěvníci hřbitova by měli třídit odpad, protože odhazování skleněných a plastových součástí hrobové výzdoby do směsného odpadu zbytečně zvyšuje náklady
obce.
V Trnávce dne  29. 12. 2016

V. Likešová
zapisovatelka

Blahopřejeme
Dovolujeme si popřát
vše nejlepší a hodně zdraví paní

Haně Hniličkové
a

Anně Suchánkové,
které v tomto měsíci oslaví svá životní jubilea.

Čerti, andělé
a Mikuláš

Obecní úřad zatím nechce přistoupit k sankcím podle
přestupkového zákona. Umístil na informační tabuli
u bočního vchodu na hřbitov zdvořilou výzvu a lze
předpokládat, že si postupně na nové sběrné místo
zvyknou jak návštěvníci, tak občané Trnávky.
• Ukládání nebezpečného odpadu
Je zpracován projekt rekonstrukce sběrného dvora
v ulici Polní podle současných předpisů tak, aby bylo
možno důsledně zabezpečit přechodné skladování jednotlivých druhů nebezpečných nebo objemných odpadů. Podle nových předpisů EU nemá být od letošního
roku do nádob na plasty ukládán stavební polystyren,
pouze polystyren z obalů apod.
15. Závěr
Protože další příspěvky ani dotazy nebyly, upozornil
p. starosta přítomné, že v roce 2017 se budou konat veřejná zasedání zastupitelstva každé dva měsíce, poděkoval za účast a s přáním do nového roku
ukončil veřejné zasedání ve 19.30 hod.

p. Šolta, Źičař
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Provozní doba
sběrného dvora 2017
Termíny otevření kontejneru
na velkoobjemový odpad V Ráji
Vždy v sobotu
od 10 do 11 hodin
11. 2. 2017 - p. Holec
11. 3. 2017 - p. Suchánek
15. 4. 2017 - p. Valenta
13. 5. 2017 - p. Žičař
10. 6. 2017 - p. Šolta
15. 7. 2017 - p. Holec
12. 8. 2017 - p. Suchánek
9. 9. 2017 - p. Valenta
14. 10. 2017 - p. Žičař
11.11.2017 - p. Šolta
Vybírá se velkoobjemový odpad, kovový šrot
a elektroodpad
! Pneumatiky se vybírají pouze
od osobních automobilů !
Obecní úřad upozorňuje, že nadále nebudou
individuálně půjčovány klíče od sběrného dvora
a odpad může být ukládán pouze ve shora
uvedených termínech.

V

podvečerní čas 5. 12. loňského roku se Trnávka
stala místem plným záhad a tajemství. Hodný světec
Mikuláš se svým doprovodem navštívil 45 dětí, aby těm
hodným rozdal dárečky. Anděl je pochválil za hezké
básničky a písničky a nechyběl ani čert – to aby děti

věděly, že za zlobení by mohl přijít i trest. Nakonec
ale byly všechny děti spokojené a už se začaly těšit
na vánoce, protože už dávno vědí, že když přijde Mikuláš, jsou ty nejkrásnější svátky za dveřmi.

Nové jízdní řády
pro rok 2017
650623 Řečany n.L.-Chvaletice-Zdechovice-Přelouč-Pardubice,Staré Čívice

Platí od 11.12.2016 do 9.12.2017

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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MHD možnost přestupu na městskou hromadnou
dopravu

jede 23.12.16, od 27.12.16 do 30.12.16, 2.1.17, 3.2.17, od 6.3.17 do 12.3.17, 13.4.17, od 1.7.17 do 4.7.17,
od 7.7.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17
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