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O odpadech,
ale nejen o nich
Odpadové hospodářství obcí a jejich
občanů je velice důležité jak směrem
k ochraně životního prostředí, tak
i z hlediska finančního, protože jde
o výraznou částku v jejím rozpočtu.
Proto bych se tomuto tématu chtěl
věnovat podrobněji.
Jak jste již určitě postřehli ze sdělovacích prostředků, v blízké budoucnosti
má dojít k omezení, respektive
k ukončení skládkování většiny komunálního odpadu. Proto jsme již
dnes vyzýváni k co nejúčelnějšímu třídění odpadů. V obci máme proto
zbudovanou sít kontejnerů na tříděný
odpad (sklo, plast, papír, kov, rostlinné oleje a kontejner na sběr použitého ošacení). Bohužel i přes tyto možnosti
uložení
recyklovatelného
odpadu v mnoha popelnicích našich
občanů zůstávají tyto komodity. Totéž
se bohužel děje i v případě velkoobjemového kontejneru, kam nám občané vozí recyklovatelný odpad. Vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti
bude na sběrných vozech technologie k zvážení každé jednotlivé popelnice, bude mít obec přehled, jak která domácnost produkuje odpad
a na základě těchto výsledků bude
moct zavést poplatky (špatně třídící)
nebo naopak bonusy (dobře třídící).
Tímto bych chtěl apelovat na všech-
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ny naše občany, aby již dnes co nejlépe třídili.
Asi většina z vás postřehla, že byl
zbourán sběrný dvůr a probíhá výstavba nového, který bude splňovat
jak nové předpisy, tak bude i lépe zabezpečen proti vloupání. To ovšem
přináší pro letošní rok omezení
k ukládání odpadu. Kovový odpad
a elektroodpad bude od občanů přebírán po předchozí domluvě na OÚ
nebo po telefonické domluvě v budově bývalé ,,kotelny“ (vedle obchodu).
Velkoobjemový kontejner bude přistavěn třikrát v průběhu roku u budo-

vy bývalé hasičské zbrojnice. Termíny
budou vždy předem vyvěšeny
na úředních místech. Předpokládají
se termíny v měsících duben, červenec a září.
Pak je zde ještě otázka bioodpadu.
V loňském roce jsme zaznamenali
velký nárůst vývozu tohoto odpadu.
Každý občan má možnost využívat
svozu ,,hnědých“ popelnic, ale čím
dál víc občanů vozí svůj bioodpad
do obecního velkoobjemového biokontejneru. Ten by měl primárně
sloužit obci na bioodpad z obecních
ploch a lidem sloužit jen na větve ze
stromů a keřů, které se do popelnic
nevejdou. Pokud se tato skutečnost
nezmění, budeme nuceni tuto situaci
řešit.
A poslední co bych rád připomněl je,
že u obchodu je umístěna popelnice
na rostlinné oleje a tuky. Bohužel
není téměř využívána a oleje nám
končí ve splaškové kanalizaci, zde se
ukládají a tím vznikají obci další výdaje na jejich odstranění.
Závěrem shrnu otázku odpadů
do jedné důležité věty. Pokud v letošním roce nedojde ke zlepšení v třídění a ukládání odpadu, bude obec
jako správný hospodář s obecními financemi nucena opětovně zavést poplatek za TKO a zvýšit paušál za stočné.

Bylo nebylo, bude...
Ohlédnutí starosty za rokem 2019
a co nás eká v roce 2020

Vážení spoluobčané,
máme zde nový rok 2020 a já bych chtěl všem občanům
popřát mnoho zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
V roce minulém nebyla v obci realizována žádná významná stavební akce, ale to neznamená, že bychom
zaháleli. Připravovali jsme akce letošní. Již započala
stavba nového sběrného dvora, který jsme již dlouho potřebovali. Následně bude probíhat první etapa výstavby
místní komunikace v ulicích Dlouhá a Polní. Původně
měla proběhnout výstavba celé komunikace, ale z důvodu ukončení výrobních aktivit firmy Eichenauer (duben
2020) byla rozdělena na dvě etapy. V současné době
probíhá příprava studie využití této budovy na školku
a komunitní dům, a v souvislosti s tímto projektem dojde
nejspíše ke změnám i v projektu komunikací. Druhá etapa bude tedy následovat až po definitivním rozhodnutí
o využití budovy.
Rádi bychom v letošním roce propojili cyklostezku s obcí
chodníkem, který nám v úseku mezi čp. 110 a čp. 77 zatím chybí. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci.

V době vegetačního klidu
také dojde k prořezání proschlých stromů a některé budeme muset skácet. Jedná se
zejména o tři kusy habrů u hřbitovní zdi, které budou následně nahrazeny novými. K další výsadbě dojde před budovou místního obchodu.
Nejen prací živ je člověk, a tak pro vás místní spolky připravují i zábavu. Proběhnou jak tradiční rybářské závody,
tak i kulturní a sportovní akce. A to jak na sportovním
hřišti u rybníka, tak v kulturním areálu ,,V Ráji“, ale
i v obecní hospodě. Všichni jste tímto zváni a těšíme se
na hojnou účast.
Ještě bych rád připomněl, že OÚ dělá pravidelné veřejná
zasedání, kam většina z vás přestala docházet. Je to škoda, protože bychom od vás měli rádi podněty a připomínky takzvaně z první ruky. Nestyďte se a přijde nám říct, co
vás v obci trápí, co zde chybí nebo nás třeba i pochválit.
S přáním úspěšného roku  
Radek Valenta, starosta obce

Sportovní a kulturní akce v r. 2020

Blahopřejeme
Kulaté narozeniny v těchto měsících slaví pan

Vlastimil Vojtíšek, Jiří Hnilička,
a dámy

Ludmila Valentová,
Jiřina Homolková
a Zdeňka Fidlerová.
Všem přejeme do dalších let hodně zdraví
a radosti ze života.

Sledujte vývěsky – přesné časy a program budou
včas zveřejněny.
28. 3. – Maškarní ples
10. 4. – Velikonoce
30. 4. – Čarodějnice
23. 5. – Nohejbal, večerní zábava
Rybářské závody
20. 6. – Rockový večer
4. 7. – Vítání léta, večerní zábava
8. 8. – Country Pod komínem
29. 8. – Loučení s létem, večerní zábava
12. 9. – Sportovní odpoledne, večerní zábava
Letní kino 3. 7. – náhradní termín 24. 7.
Letní kino 15. 8. – náhradní termín 22. 8.
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Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,

konaného dne 16. 12. 2019 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě
1. Veřejné zasedání řídil p. starosta, který konstatoval, že
je přítomno 7 zastupitelů a veřejné zasedání je proto
usnášeníschopné. Oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od 4. 12.
do 16. 12. 2019.
2.  P. starosta navrhl, aby byli zvoleni ověřitelé zápisu pí
Smolíková a p. Robert Valenta.
Výsledek hlasování: 7 pro
Ověřitelka zápisu z VZ dne 21. 10. 2019 pí. Míšková oznámila, že zápis z tohoto VZ odpovídá průběhu zasedání.
3.  P. starosta navrhl, aby byla zvolena zapisovatelka pí Likešová.
Výsledek hlasování: 7 pro
4.  Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2020 byl po stanovenou dobu vyvěšen na ÚD Obce Trnávka a je v plném znění k nahlédnutí na OÚ.
Předpokládané příjmy: 10 414 000 Kč
Předpokládané výdaje: 13 146 000 Kč
Rozdíl bude vypořádán z úspor předchozích let.
Usnesení č. 22
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje rozpočet
obce na rok 2020 s celkovými příjmy 10 414 tis. Kč, celkovýmy výdaji 13 146 tis. Kč a zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 2 732 tis. Kč.
Výsledek hlasování: 7 pro
5. Střednědobý výhled rozpočtu
na období 2021 a 2022
Povinný dokument, který obsahuje předpokládané akce
v daném období. Realizace těchto akcí není povinná.
Usnesení č. 23
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022.
Výsledek hlasování: 7 pro
6. Plán inventur
Obec má povinnost každoročně k 31. 12. provést inventuru veškerého majetku obce k datu. Za účelem

zpracování inventurních soupisů navrhuje p. starosta
jmenování inventarizační komise ve složení: pí Libuše
Smolíková – předsedkyně, pí Jana Petržilková a p Radek Valenta – členové.
Usnesení č. 24
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje plán inventur na rok 2019 a inventurní komisi ve složení: předseda
– pí Smolíková Libuše, členové – pí Petržilková Jana
a p. Valenta Radek.
Výsledek hlasování: 7 pro
7. Výběrové řízení na stavbu sběrného dvora
Obec hodlá postavit nový sběrný dvůr na stejném místě jako dosud jako náhradu stávající dočasné stavby.
Je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.
P. starosta vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele této
stavby a byly adresně osloveny 3 subjekty, a to: První
stavební Chrudim, MIROS Pardubice, Petr Urválek,
zednictví Labětín. Hlavním kritériem byla nejnižší realizační cena. Pro vyhodnocení nabídek byla jmenována
komise ve složení: pí JUDr. Škopková – předsedkyně,
p. Jaroslav Schnaubert a Petr Krpata – členové.
Komise konstatovala, že v termínu do 29. 11. 2019
došly 3 odpovědi, z toho:
První stavební Chrudim a.s. nabídku odmítla pro nedostatek kapacity;
MIROS Pardubice a.s. nabídl realizační cenu
1 739 600 Kč bez DPH;
Zednictví Petr Urválek Labětín nabídl realizační cenu
1 624 610 Kč bez DPH.
Z toho důvodu komise doporučuje, aby smlouva o dílo
na zhotovení akce Výstavba sběrného dvora byla uzavřena se zhotovitelem p. Petrem Urválkem.
Usnesení č. 25
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje na základě
doporučení výběrové komise uzavření smlouvy o dílo
s panem Petrem Urválkem, IČ: 72943181, Labětín 58,
Řečany nad Labem na zakázku Novostavba sběrného
dvora na p.p.č. 1058/1 a 953/1 v k.ú. Trnávka za maximální cenu 1 624 610 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 7 pro

8. Požární řád a požární směrnice
V roce 2016 bylo na veřejném zasedání odloženo
schválení nového požárního řádu kvůli nutnosti jeho
dopracování. V současnosti je předložena nová požární
směrnice, která reaguje i na veškeré změny v obci,
např. nové objekty.
Usnesení č. 26
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka ruší vyhlášku
č.1/2011 – Požární řád a schvaluje Požární směrnici obce
Trnávka ze dne 18. 11. 2019.
Výsledek hlasování: 7 pro
9. Změna obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, která stanoví výjimky ze zákonné úpravy doby nočního klidu byla přepracována, neboť bylo nutno upřesnit některé akce
a data, případně zahrnout nové akce – např. se předpokládá představení letního kina během prázdnin.
Usnesení č. 27
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka ruší OZV o době nočního klidu č. 3/2016 a schvaluje OZV o době nočního klidu č. 1/2019.
Výsledek hlasování: 7 pro
10. Změna připravovaného územního plánu
V souvislosti s koupí budovy bývalého Eichenaueru
bylo odborem územního plánování Městského úřadu
v Přelouči doporučeno, aby byly objekty s určením
„Lehká stavební výroba“ doplněny o podmínečnou
možnost využití jako občanská vybavenost. Jde o výhodnější řešení než následná změna územního plánu
po jeho schválení. K veřejnému projednání nového
územního plánu obce by po zapracování změn mělo
dojít v lednu 2020.
Usnesení č. 28
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka žádá zhotovitele nového územního plánu obce Trnávka o změnu v připravovaném územním plánu: Přidat nové podmínečně přípustné využití do ploch s dosavadním využitím VÝROBA
A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL.
Podmínečně přípustné využití: stavby, zařízení a způsob
využití slučitelné s hlavním a zároveň plocha nebude větší
než 5000 m2, např.: stavby a zařízení pro obchod – např.:
stavebniny, hobby, zahradnické potřeby apod.
– stavby a pozemky občanského využití, např. školství,
zdravotnictví a sociální péče apod.
Výsledek hlasování: 7 pro
11. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Podle novely nařízení vlády ČR platné od 1. ledna
2020 je od tohoto data možnost zvýšit odměny neuvolněným zastupitelům obce. Částky jsou v nařízení

vlády stanoveny jako maximální, konkrétní výše proto
podléhá schválení zastupitelstva.
Usnesení č. 29
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva o 10   % od
1. 1. 2020.
a) místostarostka  23 198 Kč
b) předseda výboru, komise 2577 Kč
Výsledek hlasování: 7 pro
12. DPP zastupitelů obce
Někteří zastupitelé vykonávají pro obec činnost pracovně právního charakteru, která nesouvisí s výkonem funkce zastupitele a není střetem  zájmů. Tyto
dohody o provedení práce podléhají v konkrétních
schváleních zastupitelstva.
Usnesení č. 30
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje uzavření dohod o provedení práce na rok 2020 se členy zastupitelstva
p. Radkem Valentou (úklid veřejné zeleně), p. Romanem
Žičařem (IT práce), pí Václavou Likešovou (pokladní OÚ)
a pí Libuší Smolíkovou (úklid OÚ).
Výsledek hlasování: 7 pro
13. M
 imořádné odměny zastupitelů obce
Za konkrétní nepravidelnou a mimořádnou činnost
zastupitelů mimo povinnosti stanovené zákonem
o obcích je možno zastupitelům jednou ročně vyplatit mimořádné odměny až do výše dvojnásobku
schválené měsíční odměny v daném roce.
Usnesení č. 31
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje odměnu zastupitelům – pí Libuši Smolíkové, pí Václavě Likešové,
pí Kateřině Míškové, p. Robertu Valentovi a p. Romanu
Žičařovi za iniciativu a aktivní účast při kulturních a společenských akcí obce, pí místostarostce Judr. Marii Škopkové za kontrolu a zpracování smluvních vztahů obce a starostovi p. Radku Valentovi za přípravu podkladů k novému
územnímu plánu obce a jednání o budoucím využití budovy čp. 122 a to v maximální výši dle § 76, odst. 2, zákona 128/2000 o obcích.
Výsledek hlasování: 7 pro
14. Informace o činnosti OÚ
• VAK Pardubice oznámil novou cenu vodného
od 1. 1. 2020 ve výši 41,66 Kč/m3 + DPH.
• Farní sbor CČE v Trnávce prodal budovu fary čp. 66
soukromému zájemci. Ze získané kupní ceny doplatil
Obci Trnávka celý zbytek dluhu 1 018 219,59 Kč.
• Před čp. 106 prodejna probíhají stavební úpravy. Část
bude upravena jako odstavná plocha zejména pro vozidla zaměstnanců, na části jsou vykáceny škumpy a pro-
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Pravidla pro poskytování darů

z rozpočtu Obce Trnávka fyzickým osobám – plátcům daně
z nemovitostí ležících v katastru Obce Trnávka

vedeny terénní úpravy. Na jaře bude realizována nová
výsadba.
• Po projednání s Agenturou ochrany přírody budou vykáceny 3 uschlé habry na obecním pozemku u zdi hřbitova a vysázeny cca 4 m vysoké nové stromy stejného
druhu.
• V době od likvidace současného sběrného dvora do kolaudace nové stavby a stavby panelové silnice bude
kontejner na velkoobjemový odpad umístěn v areálu firmy VAKO a odpad bude přijímán ve třech termínech
(duben, červenec, září 2020). Konkrétní termíny budou
oznámeny, sběr elektro a kovového odpadu bude řešen
po domluvě na OÚ Tnávka.
• První etapa výstavby nové komunikace od křižovatky
V Ráji po křižovatku Polní by se měla uskutečnit ve druhé polovině roku 2020. Na jaře 2020 bude připraveno
výběrové řízení na zhotovitele.
• Připravuje se studie na budoucí využití budovy čp. 122
– bývalý Eichenauer, neboť dosavadní nájemce, tj. Eichenauer Nový Bydžov, hodlá předat využívané prostory
obci k 30. 4. 2020. Reálná úvaha o využití je komunitní
bydlení pro starší občany a mateřská školka.
• Finanční situace obce ke konci r. 2019
– účty ČNB 540 tisíc Kč;
– Moneta 15 mil. Kč;
– dluhopisy 5 mil. Kč.
• Rozpočtová opatření č. 6 a 7
V září až listopadu byla přijata dvě rozpočtová opatření,
která se týkala zejména příjmů za tříděný odpad, výdajů
V Trnávce dne 16. 12. 2019

V. Likešová
zapisovatelka

za nátěr stožáru televize a přesunu prostředků z položky
peněz na účtu do položky dluhopisů.
• Nové informace o odpadovém hospodářství
Vzhledem ke vzrůstajícímu důrazu na třídění odpadu by
se měl velmi razantně snižovat podíl komunálního odpadu. Navrhuje se proto čtrnáctidenní interval svozu
TKO po celý rok, což by obci ušetřilo značné prostředky.
Do budoucna SOP připravuje technická opatření v podobě vážení jednotlivých popelnic a vážení odpadu odvezeného v obci celkem.
15. Diskuse
– Mgr. Miloš Hubner:
Proč obec ustoupila od záměru vybudovat mateřskou
školku na bývalé farní zahradě?
Využití budovy čp. 122 je finančně výhodnější zejména
kvůli možnému spojení s potřebným bydlením pro seniory, např. při přípravě jídel, využití společenských prostor
apod.
16. Závěr
Další dotazy přítomných nebyly, proto p. starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání ve 20 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

Fyzickým osobám – vlastníkům nemovitostí v katastru Obce Trnávka je
poskytován dar ve výši 90 % ze zaplacené daně z nemovitosti za následujících podmínek:
I.
Dar bude poskytnut vlastníku – spoluvlastníku nemovitosti na základě
dokladu o zaplacení daně z nemovitosti v běžném roce.
Doklad je možno předložit osobně
na obecním úřadě, zaslat elektronickou poštou nebo doporučeným dopisem nejpozději do 30. 6. běžného
roku.
Obdarovaný souhlasí s tím, že obecní
úřad vede evidenci těchto dokladů
a z osobně předložených dokladů je
oprávněn si pořídit fotokopii.
II.
Dar se týká pouze nemovitostí ležících v katastru Obce Trnávka. Pokud
plátce daně hradí daň jednou částkou i za další nemovitosti v působnosti Finančního úřadu v Pardubi-

cích, je povinen prokázat rozdělení
své daňové povinnosti (např. čestným
prohlášením) a předložit jej zároveň
s dokladem o zaplacení daně Obecnímu úřadu v Trnávce.
III.
Nárok na výplatu daru nemají plátci
daně, kteří v daném roce z jakéhokoliv důvodu dluží finanční částku vůči
Obci Trnávka.
IV.
Výplata darů se uskutečňuje v době
od 1. července do 31. července podle čísel popisných. Podrobnosti budou včas zveřejněny na úřední desce
obecního úřadu.
Dar si může oprávněný převzít buď
osobně v hotovosti, nebo mu bude
zaslán na účet, který oznámil obecnímu úřadu.
Pokud nebude dar převzat nejpozději
do 15. srpna běžného roku, nárok
na jeho výplatu zaniká.
V.
Plátce daně z nemovitosti, který vůči

Trnávkou chodil Mikuláš...
... v doprovodu anděla a čertů.
5. prosince odpoledne se vesnicí rozezněl mikulášský zvoneček a řinčení čertovských řetězů. Nadpozemské bytosti navštívily 40 místních
dětí a každé za básničku, příslib
zlepšení chování nebo známek
ve škole obdarovaly taškou plnou
sladkostí. Do pekla si čerti nikoho
neodnesli.
Poděkování Obecnímu úřadu v Trnávce za poskytnutý finanční dar
a Vendy Likešové, Katce Míškové,
Veronice Lorencové, Matěji Míškovi
a Tomáši Martinovi za přípravu a organizaci nadílky.

Obci Trnávka uplatní nárok na dar
i za nemovitosti, které neleží v katastru Obce Trnávka (čl. II. těchto Pravidel), ztrácí do budoucnosti trvale nárok na poskytnutí tohoto daru.
VI.
Plátci, který daň z nemovitosti platí
ve dvou splátkách, bude dar poskytnut, pokud prokáže zaplacení první
splátky k 31. 5. běžného roku. Zaplacení druhé splátky prokáže na výzvu
obecního úřadu po datu její splatnosti.
V případě nezaplacení druhé splátky
daně z nemovitosti je povinen celý
dar neprodleně vrátit.
Tato Pravidla nabývají platnosti
schválením na veřejném zasedání
zastupitelstva Obce Trnávka dne
21. 10. 2019 usnesením č. 21/2019.
Účinnosti nabývají dnem 1. ledna
2020.

V Trnávce dne 22. 10. 2019                                                     
Radek Valenta, starosta

Kvíz

V pátek 31. ledna se v místní hospodě
uspořádal soutěžní večer v podobě vědomostního kvízu, kterého se zúčastnilo 12 týmů (jednotlivci a dvojice). Otázky byly občas jednoduché, občas
složité, ale hlavně zábavné. Nicméně
zvítězit mohl jen jeden tým, v tomto
případě se jednalo o dvojici ve složení  
Vladimír Kútný a Lenka Kolesová. Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme, že si našli chvilku a přišli se s námi pobavit. A již teď můžeme
slíbit, že připravujeme další kvíz, o kterém vás včas budeme informovat.
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Viděli jsme, slyšeli jsme...
zpracování filmového Trháku. Pokud
platí, že smích prodlužuje život, tak Miroslav Etzler, Dana Morávková, Michal
Kavalčík, Josef Polášek, Petr Vondráček, Iva Kubelková, Jaromír Nosek
a mnoho dalších nám ten život prodloužili o hodně let. Nasmáli jsme se
opravdu moc a někteří si i zabroukali
známé písničky.

V říjnu 2019 uspořádala obec pro své
občany tři zájezdová kulturní představení do Prahy. Tento „maraton“ odstartoval 5. 10. muzikál Tarzan. V hlavní roli Tarzana se představil zpěvák
Robert Urban známý z televizních obrazovek z pořadu Tvoje tvář má známý
hlas. Role Jane se výborně zhostila herečka Ivana Korolová, která je známá
především z televizního seriálu Krejzovi. Muzikál se opravdu povedl. Úžasná
byla nejen scéna, ale i kostýmy a výkony všech herců a zpěváků.
14 dnů po Tarzanovi jsme se vypravili
do Divadla Kalich na muzikál Daniela
Landy Krysař. Hlavní roli hraje pouze
zpěvák Přemysl Pálek. Manželka Danina kreslené seriálové postavy Ládínka
a jeho psa Zorra, Týny a kočky Žofie,
Doktora Halíře a hlavně na nezapomenutelné manžele Pepu a Gábi Smolíkovy. Pepu si zahrál Bohumil Klepl
a to je záruka zábavy. Roli manželky si
zahrála Sabina Remundová (dcera herečky Ivy Janžurové) a nechyběla ani
její hláška „Proč jsem si já, nešťastná,
nevzala Pištu Hufnágla?" Z představení jsme všichni odjížděli s dobrou náladou.
Hned 2. 11. se autobus s diváky vydal
do Divadla Broadway na divadelní

ela Landy si ho vybrala jako jediného
možného adepta na tuto roli. Muzikál
se také moc líbil. Vytknout lze snad jen
sezení v divadle, protože každý divák,
který je větší než 170 cm, má problém
se „složit“ do sedačky.
A abychom nevynechali ani děti, připravili jsme na 29. 10. zájezd na dětské muzikálové představení Smolíkovi,
které se hraje v Divadle Studio Dva.
Pro nás dospělé bylo představení přesnou kopií našich dětských vzpomínek

8

Na prosinec si obec připravila Vánoční
koncert v Kostele Českobratrské církve
evangelické v Trnávce, aby i občané,
kteří s námi z jakéhokoliv důvodu nemohou jezdit na zájezdy, měli možnost
kulturního vyžití. Stejně jako v roce
2018 přijel předvánoční atmosféru navodit zpěvák Josef Vágner. Tentokrát
však nepřijel sám, ale přizval muzikálovou zpěvačku Michaelu Gemrotovou.
Jako hosté se v kostele představily
s hrou na flétnu slečny Nicol Kožená
a Natálie Rabová. Děvčata i s prokřehlými prsty zahrála známé koledy,
ale i krásnou písničku z pera Karla
Svobody Tři oříšky pro Popelku. Michaela Gemrotová s Josefem Vágnerem
zazpívali písničky s vánoční tematikou
a přidali i pár společných duetů.  Všichni odcházeli domů spokojení a někteří
se ptali, jestli i v roce 2020 obec nějaký koncert chystá… No uvidíme, nechme se překvapit.

Sen se stal skutečností,
nová obalovna je v provozu
V úterý 18. června 2019 se slavnostně otevřela
nová moderní obalovna ve Chvaleticích.
Obalovna Chvaletice za 140 milionů
korun zapadá do představy sítě obaloven holdingu a je to jedna z důležitých
investic v rámci stavebních technologií. Jejím postavením a zprovozněním
v průběhu tří let došlo nejenom k posílení značky, ale pro enterii to také znamená vstup na trh ve středních Čechách a na Vysočinu. Výhodné je
umístění obalovny také díky lomu společnosti Granita s. r. o., se kterou obalovna může spolupracovat.
Po odkoupení projektu obalovny od firmy Bauset v roce 2016 se o dva roky
později, na podzim roku 2018, začalo
stavět. Tým lidí vedený ředitelem Obalovny Chvaletice Jiřím Machaněm,
který stál u samotného zrodu a nyní
sleduje výsledek své práce.
Co se balí v obalovně?
Technologie obalovny umožňuje vyrábět asfaltové směsi podle posledních
požadavků a trendů v oblasti silničního
stavitelství s možností dávkování tekutých i pevných přísad jako jsou granule
nebo vlákna včetně možnosti přidávání asfaltového recyklátu. Můžeme vyrábět asfaltové směsi jak z běžných
nemodifikovaných i modifikovaných
asfaltů, tak i z asfaltů modifikovaných
gumou z tzv. blendru.
Jak proces probíhá?
Celkem máme 10 skladovacích boxů,
z toho 4 budou zastřešené, kde se
skladuje kamenivo a asfaltový recyklát.
Kamenivo se nakládá do násypek (celkem máme sedm násypek na kamenivo a jednu na recyklát). Podávacími
pásy jsou jednotlivé frakce dávkovány
do sušicího bubnu, kde se kamenivo
vysuší od zbytkové vody a ohřeje

na 170 až 190 stupňů. Takto ohřáté
kamenivo se v třídiči na vrchu obalovny zase roztřídí na jednotlivé frakce
do sil o celkové kapacitě 80 t.  
Operátoři ve velíně – řídicím centru
obalovny – potom na základě navržených receptur vyrábějí asfaltové směsi.
V podstatě se přes jednotlivé váhy naváží jednotlivé frakce kameniva, vápenec, asfalt a případné další přísady.
Tyto se postupně přidávají do míchačky, kde se patřičnou dobu míchají.

Takto se každá namíchaná šarže dopraví pomocí vozíku do jednotlivých expedičních sil.
Kolik vás zde je?
Osazenstvo obalovny čítá šest zaměstnanců včetně mne.
Zaregistrovali jste nějaké reakce ze
strany města Chvaletice?
Obalovna stojí v průmyslové zóně města Chvaletice a je to po dlouhé době
nový závod v rámci katastru. Občané
z okolí se obávají hlavně prašnosti
a zápachu z asfaltových směsí. My samozřejmě uděláme vše pro to, abychom nezhoršili životní prostředí v okolí. Co se týče prašnosti, tak skladovací
násypky jemných frakcí kameniva budou zastřešeny a v celém areálu bude
zabezpečeno zkrápění ploch i skládek
kameniva. Zápach přímo z obalovny
při výrobě či skladování asfaltových
směsí by se neměl vůbec projevit. Přirozeně při nakládce a dopravě je cítit
specifický zápach, ale ten by se měl
projevit krátkodobě jen v bezprostřední
blízkosti obalovny nebo nákladního
auta vezoucího asfaltovou směs.
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Zpátky časem

Na první fotografii vidíme Chvaletice, bývalé Telčice. Dnes známý park se vzrostlými stromy (za autobusovou zastávkou
naproti městskému úřadu) tu máme, když byl čerstvě vysázen. Za stromy je prodejna textilu TEP, dnes je zde pivnice se
stejným názvem.

Ke stromečku
na vánočku
1. prosince 2019 jsme se sešli na společné akci rozsvícení
obecního vánočního stromku. Škoda, že po sněhu nebylo
ani památky a proti dešti museli být přítomní chráněni postaveným party stanem. Přesto byla nálada výborná, děti
zdobily stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami,
psaly přání Ježíškovi a pro teplo v bříšku se podával horký
čaj a vánočka.
I když se tato akce konala teprve podruhé, začala se tady
vytvářet hezká tradice, která se bude každým rokem dále
rozvíjet.

Druhá pohlednice nám ukazuje poezii krajiny z válečných let. Pohled z Trnávky na Chvaletice, kdy ještě neexistovaly
Manganorudné a kyzové závody a těžilo se v malém množství pouze na západ od Chvaletic. Dnes už takový výhled není
možný přes spoustu firem, které vznikly v souvislosti se stavbou a provozem elektrárny a těžbou manganové rudy. Pamětníkům určitě něco řekne název Trusteel, aneb výroba ocelových konstrukcí, která se zde v těchto místech také nacházela.
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