III. ročník / 2. číslo / květen 2015

Maškarní bál
str. 2
Zápisy z veřejného zasedánístr. 3
Ondřej Klymčiw o Dakaru
str. 7

Cena 5 Kč
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14. března 2015 se konal v budově „Staré školy“ (jako již
tradičně každým rokem) maškarní bál pro děti. Masky se
i letos sešly velice povedené a bylo těžko vybrat tu nejhezčí. Spousta princezen, námořníci, piráti, zvířátka, čarodějové, strašidla i jiné pohádkové bytosti, všichni si užili odpoledne plné zábavy. Proběhlo mnoho soutěžních disciplín,
soutěžily děti i dospělí a na každého čekaly krásné odměny a spousta sladkostí.

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 23. 3. 2015  od 18.30 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 rozpočtového výhledu
5. Schválení darovací smlouvy pro ZŠ Řečany n. L.
6. Schválení přistoupení obce do spolku obcí Pardubická labská
7. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
8. Diskuse
9. Schválení usnesení
10. Závěr
1. P. starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé a veřejné zasedání je usnášeníschopné.
2. Ověřitelé zápisu z minulého veřejného zasedání
p. Holec, Škopková osvědčili správnost zápisu z veřejného zasedání dne 30.12. 2014.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni p. Šolta, Suchánek.
3. Zapisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla
jednomyslně zvolena p. Likešová.
4. Rozpočtový výhled na roky 2016—2018
Povinně zpracovávaný výhled na další 3 roky vychází z výsledků hospodaření za předchozí léta
a počítá s rozpočtem na každý rok ve výši 11 500
tis. Kč. Údaje jsou pouze orientační a budou konkretizovány v ročních rozpočtech.
5. P. starosta informoval přítomné o žádosti ZŠ Řečany n. L. o příspěvek na rekonstrukci osvětlení ve třídách. Návrh příspěvku je 35 000 Kč.
6. Nabídka na možnost přistoupení obce do Spolku
obcí Pardubická labská – budování cyklostezky
Pardubice—Kojice podél Labe. Podíl nákladů by měl
činit podle velikosti obce — v našem případě
10 000 Kč ročně.

7. Z
 práva o činnosti OÚ Trnávka
Tento bod byl zahájen odpověmi na dotazy, které
byly vzneseny na předchozím veřejném zasedání
30. 12. 2014.
Zveřejňování smluv
Podle současných právních předpisů tzv. zakázky malého rozsahu nepodléhají standardnímu výběrovému řízení. Jedná se o stavební zakázky do 6 mil. Kč a zakázky
na služby do 2 mil. Kč bez DPH. Obce vytvářejí podle
svých podmínek směrnice, ve kterých konkretizují, kdo
bude o takových zakázkách rozhodovat a jaké budou
podmínky pro jednotlivé typy a výši zakázek. Pokud jde
o zveřejňování smluv, je připravena novela stávajících
předpisů, která by měla být v nejbližší době projednána. Předpokládá se prodloužení termínu povinnosti zveřejňovat smlouvy pro obce do 10 000 obyvatel o dva
roky, nemusely by se zveřejňovat smlouvy na nákup
věcí ani smlouvy stejné pro větší počet odběratelů
(např. vodné apod.).
Úhrada bouracích prací na domě čp. 48 v Polní ulici
Demoliční práce na tomto objektu stály 170 tis. Kč
včetně odvozu suti. V dubnu bude posudkem soudního
znalce stanovena obvyklá cena stavební parcely a zahrady a bude zveřejněna nabídka prodeje za účelem
výstavby rodinného domu.
Pan starosta dále informoval přítomné o činnosti OÚ
a připravovaných akcích: Z kulturních akcí proběhl
v březnu dětský maškarní karneval.
Další plánované akce budou:
16. 5. Setkání rodáků a přátel Trnávky
30. 5. Trnávkohraní
4. 7. Dětský den
22. 8. Loučení s prázdninami
– Oprava veřejného osvětlení — zatím provedena částečně, musí se dokoupit náhradní díly a jakmile bude
k dispozici plošina, firma opravu dokončí. Kromě toho
budou stožáry pro lepší orientaci označeny čísly.
– Oprava přítoku do rybníka – pokračuje, je hotovo asi
z jedné třetiny.
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– Kácení stromů ohrožujících provoz dráhy – provede
firma Polabská lesní včetně úklidu, vyčistění a nového
osázení pozemku.
– Cyklostezka Trnávka—Řečany n. L. – OÚ Řečany n. L.
zjistil majitele pozemků po pravé straně silnice směrem
od Trnávky s tím, že pouze 3 pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Výkup zajistí OÚ Řečany a pak všechny
pozemky převede bezúplatně do vlastnictví obce
Trnávka. O dotaci požádá Trnávka a o následné údržbě se obce dohodnou.
– Oprava ulice Školní – asfalt.
– Panelová silnice – zatím se jedná o úpravách projektu
podle požadavku Policie ČR.
– Informace: Od 6. 4. bude v lichých týdnech odvážen
bioodpad, TKO v sudých týdnech.
– 11. 4. bude prvně v provozu sběrný dvůr.
8. Diskuse:
p. O. Holec
– Obecní dotace na pořízení nového kotle se budou týkat jen kotlů nebo i jiných způsobů vytápění,
např. tepelným čerpadlem nebo elektrikou.
Pokud bude vypsaná krajská nebo státní dotace
na vytápění, budou podmínky stejné, jako u těchto
dotací. Pokud ne, bude se obec řídit podmínkami,
za kterých dotaci poskytoval v minulých letech Krajský úřad Královéhradeckého kraje, tj. kotel 3. až
V Trnávce dne 23.3.2015

V. Likešová
zapisovatelka

4. emisní třídy, výplata dotace až po dokončení
a předložení všech dokladů o splnění podmínek
(odborná montáž, revize apod.). Dotace nebude
poskytována pevnou částkou, ale procentem z pořizovacích nákladů. Na výši procenta se zastupitelstvo dohodne.
pí. Lenka Sadilová
– Podmáčení domu čp. 5 v Polní ulici
Bude se pokračovat ve vyčištění strouhy, není ale
moc velká naděje na zlepšení, nebo voda není
kam odvést vzhledem k minimálnímu spádu a vysoké hladině spodní vody.
9. Protože v diskusi ani ze strany zastupitelů nebyly
vzneseny žádné další návrhy nebo připomínky, byla
přijata následující usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje:
– rozpočtový výhled na léta 2016—2018;
– poskytnutí daru ZŠ Řečany n. L. ve výši 35 000 Kč
na rekonstrukci osvětlení v jedné třídě;
– přistoupení obce Trnávka do Spolku obcí Pardubická
labská za účelem vybudování a provozu cyklostezky
podél Labe včetně placení ročního příspěvku 10 tisíc
Kč.
10. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným a ukončil veřejné
zasedání zastupitelstva v 19.45 hod.
p. Šolta, Suchánek
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,

konaného dne 20. 4. 2015  od 18.30 hodin v zasedací
místnosti v Obecním domě
Přítomni: p. Holec, Likešová, Škopková, Šolta, Valenta,
Žičař
Nepřítomen: p. Suchánek – bez omluvy
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. Ověřitel zápisu z minulého veřejného zasedání
p. Šolta osvědčil správnost zápisu z veřejného zasedání dne 23. 3. 2015
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni p. Holec, Žičař.
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3. Z
 apisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla
jednomyslně zvolena p. Likešová.
4. Pan starosta informoval přítomné o hospodaření
a závěrečném účtu obce za rok 2014.
5. Dále informoval o hospodářském výsledku a roční
uzávěrce obce Trnávka za rok 2014 — nebyly shledány závady.
6. Určení funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva
uvolněn:
Pí. místostarostka informovala o nárůstu administrativy a kontrol ze strany státních orgánů, dalších připravovaných akcích, předpokládanému získání dotací apod., takže není možné nadále řádně

vykonávat všechny tyto povinnosti vedle plného
pracovního poměru. Zastupitelstvo proto navrhuje,
aby funkce starosty obce byla od 1. května 2015
vykonávána jako uvolněná.
V případě schválení tohoto návrhu se rozšíří úřední
hodiny OÚ takto:
pondělí
13—18 hod.
16—18 hod. pokladna
středa
9—12 hod.
každá první sobota v měsíci 9—11 hod.
7. Prodej parcely č. kat. 963/1 v katastrálním území
Trnávka.
Na základě žádosti Elektrárny Chvaletice byl
v době od 16. 3. do 20. 4. 2015 vyvěšen záměr
prodeje pozemku č. kat. 963/1 za odhadní cenu
5040 Kč. Na pozemku stojí část vlečky, která je
v majetku Elektrárny Chvaletice. K záměru se nikdo
nevyjádřil.
8. Záměr prodeje st.p. č. 5 a pp. č. 5/1 v ulici Polní.
Vlastníkem těchto parcel (dříve rodinný domek
p. Chvojky) je obec Trnávka a tyto parcely hodlá
prodat na výstavbu nového rodinného domu. Bližší
podmínky budou uvedeny v usnesení k tomuto bodu.
9. Diskuse
P. Mgr. Ing. Hübner — jaký je záměr s lesíkem
u dráhy, který je v současnosti kácen.
Ke kácení dřevin došlo na žádost Správy železniční
dopravní cesty, která upozornila, že v případě
pádu stromů nebo větví na koleje bude na vlastníku
lesa požadovat plnou úhradu škod. Do konce dubna bude pozemek upraven a osázen břízami.
V této souvislosti p. starosta upozornil, že bude prováděna i plánovaná těžba dřeva v části obecního
lesa včetně nového zalesnění.
P. O. Holec — upozornil na ucpaný průtok u můstku
u struhy za domem čp. 5.
Bude dohodnuto s firmou, která prováděla odbahnění rybníka, aby vyčistila celou struhu.
– dotaz na stav kanalizace, zda dál dochází k průsakům spodní vody.
Kontrola a utěsnění kanalizace proběhla na jaře
2014, od té doby se situace značně zlepšila a snížily se náklady na stočné. Nová kontrola bude provedena v letošním roce.
10. Zpráva o činnosti OÚ Trnávka
Vzhledem k tomu, že od minulého veřejného zasedání uběhla krátká doba, informoval p. starosta
pouze o několika akcích:
– rekonstrukce přítoku do rybníka – 23. 4. 2015
bude rybářská brigáda na úpravě okolí provedena
V Trnávce dne 20. 4. 2015

V. Likešová
zapisovatelka

oprava vadných lamp veřejného osvětlení, každá
lampa bude mít štítek s číslem, aby byla možná
přesná identifikace lampy v případě poruchy
– výstavba dešové kanalizace ve Spojovací ulici
bude zahájena začátkem května.
– Společenské a kulturní akce:
30. 4. 2015 průvod čarodějnic, vatra a občerstvení na hřišti
16. 5. 2015 setkání rodáků
30. 5. 2015 zájezd do divadla na muzikál Přízrak
Londýna
30. 5. 2015 Trnávkohraní
4. 7. 2015 Dětský den
22. 8. 2015 Loučení s prázdninami
Bližší informace o programu jednotlivých akcí budou
vždy zveřejněny na obvyklých místech.
11. Schválení usnesení:
– Zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje závěrečný
účet obce a zprávu o výsledku hospodaření za rok
2014 bez výhrad.
– Zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje roční uzávěrku obce Trnávka za rok 2014.
Jako podklady ke schválení byly předloženy následující výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační zpráva a podklady k inventarizaci, vše pro rok 2014.
– Zastupitelstvo obce Trnávka určuje, že pro funkci
starosty obce bude zvolený člen zastupitelstva
uvolněn od 1. května 2015.
Výsledek hlasování: pro — 5 členů, proti — 1 (p. L.
Holec). Usnesení bylo schváleno většinou hlasů.
– Zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje prodej pozemku č. kat. 963/1 – ostatní plocha v k.ú. Trnávka
za cenu stanovenou znaleckým posudkem
5040 Kč Elektrárně Chvaletice a. s. Záměr prodeje včetně odůvodnění byl zveřejněn na úřední desce od 16. 3. do 20. 4. 2015.
– Zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje záměr
prodeje parcel st.p. č. 5 a 5/1 v ulici polní v k.ú.
Trnávka za účelem výstavby rodinného domu
za cenu nejméně 250 000 Kč a ukládá starostovi
obce zajistit zveřejnění záměru spolu s bližšími podmínkami na úřední desce obce a dalších místech
v obci obvyklých.
Tato usnesení byla schválena jednomyslně všemi přítomnými členy zastupitelstva.
12. Závěr
P. starosta poděkoval přítomným a ukončil veřejné
zasedání v 19.30 hod.
p. L. Holec, Žičař
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta
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Na prahu
letošních výročí
V letošním roce 2015 se sešla krátce
po sobě tři významná výročí, která
mají jedno společné: všechna se živě
dotýkají lidského svědomí.
Dne 24. 4. vzpomínáme Světový
den Arménů, což je den, v němž si
připomíná nejen arménský národ výročí své genocidy. Po vypuknutí
1. světové války vstoupilo Turecko
na podzim 1914 do války na straně
Německa. V roce následujícím muselo
čelit náporu na třech frontách, přičemž Rusko prorazilo frontu na Kavkaze a postoupilo na území severního Turecka. To vzbudilo naděje
arménského obyvatelstva, že se spojí
s postupující ruskou armádou a že jim
válka přinese vysvobození z turecké
nadvlády. Tento možný scénář vyvolal v Istanbulu zděšení a tehdejší ministr války Enver Paša vydal 24. 4.
1915 — tedy právě před sto lety —
rozkaz přesunout veškeré arménské
obyvatelstvo na území dnešní Sýrie.
Tento naprosto nepřipravený přesun
se zvrhl ve vraždění, které si podle
střízlivých odhadů vyžádalo milion
a podle horních odhadů až 1,5 milionu zabitých Arménů. Všichni přátelé
Arménie budou toho dne duchem
v Jerevanu, kde proběhnou obřady
u památníku zbudovaném tehdejším
obětem.
Dne 8. 5. 1945 skončila bezpodmínečnou kapitulací Německa 2. světová válka. Bylo v našich nedávných
dějinách nedobré, že se válečná koalice států, která porazila hitlerovské

Německo, rozpadla a zdůrazňoval
se podíl bu jen sovětské armády,
kdy se ze západních letců a příslušníků odboje dělali téměř zrádci,
a nebo naopak západních států,
jako by velkou část obětí války netvořili sovětští vojáci. Odložme v den
osvobození politiku stranou a uctěme
památku všech, kdo se zasloužili
o naši svobodu. Mysleme na padlé
vojáky bojujících armád i příslušníky
zahraničního exilu, kteří se po letech
1938—1939 zasloužili o zachování
kontinuity a zachování existence našeho státu.
Před 600 lety, dne 6. 7. 1415 byl
ve švýcarském městě Kostnici upálen
rektor pražské Karlovy university
a kněz M. Jan Hus. S odstupem let
není už pro mnohé patrný obsah jeho
učení a význam článků víry, pro které
byl upálen, ale jeho smrt se stala součástí odvěkého zápasu mezi lidským
poznáním a svědomím, které velí
na poznané pravdě setrvat, a vnější
autoritou, která svým požadavkem
na bezpodmínečnou poslušnost svobodné myšlení umrtvuje.
Vzpomeňme alespoň v roce kulatého
výročí Husovy smrti, že bez jeho zápasu a oběti by byla svoboda lidského přesvědčení a vědeckého bádání,
které se dnes těšíme, o něco méně
Miloš Hübner
samozřejmá.

Pozor!

Důležité zprávy
• Od 1. května je funkce starosty
obce vykonávána jako uvolněná.
Rozšiřují se proto úřední hodiny
Obecního úřadu v Trnávce takto:
Pondělí
13—18 h
pokladna 16—18 h
Středa 
9—12 h
Každá první sobota v měsíci
9—11 h.
• Na základě podnětů některých našich občanů provedla ČIŽP dne
30. 4. 2015 kontrolu hospodaření
s odpady. Na základě výsledků této
kontroly se s platností 1. 5. 2015
ruší skládka stavební suti na pozemku č. kat. 1058/38 a zakazuje se jakékoli další navážení suti či jiného
odpadu. Porušení tohoto zákazu
bude považováno za přestupek
na úseku ochrany životního prostředí
pod sankcí pokuty až do výše 50 tisíc Kč. Zároveň vyzýváme občany,
aby elektroodpad ukládali ve sběrném dvoře. Dosavadní způsob odvážení elektroodpadu od jednotlivých
domů nebude nadále používáno.
• Blíží se datum, kdy bude nutno provést každoroční kontrolu komínů. Termín návštěvy kominíka, který kontrolu v případě zájmu provede
za stejných podmínek jako v předchozích letech, byl dohodnut takto:
8.—9. června 2015 a 13.—14. července 2015.
Občané, kteří mají o tuto službu zájem, nech se hlásí nejpozději 10 dní
před požadovaným termínem
na obecním úřadě nebo na tel.
705 210 166.

Blahopřejeme
K životnímu jubileu tentokrát alespoň opožděně přejeme
všechno nejlepší, zdraví a spokojenost našim občanům
paní Jiřině Chárové a Anně Králové
a pánům Karlu Cyprovi a Josefu Vančurovi.
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Beseda se závodníkem Rallye Dakar
Ondřejem Klymčiwem
V
Řečanech nad Labem se uskutečnila
zajímavá beseda s Ondřejem Klymčiwem, řečanským rodákem, který se umístil na
20. místě v Rallye Dakar, v hodnocení nováčků získal druhé místo
a v kategorii Amatérský
závodník 8. místo.

„Rallye Dakar se jede v Jižní Americe, mnozí z vás vědí, že Dakar začínal v Africe, v roce 1979 se jela
první soutěž, kterou založil Thierre
Sabine po svém dobrodružství, kdy
zabloudil v poušti a téměř to nepřežil
a chtěl, aby takové dobrodružství
zažili i jiní. Startovalo se v Paříži,
končilo se v Dakaru přímo ve městě.
Z důvodu bezpečnosti se pak závod
přesunul do Ameriky.
Hlavní osobou a nedílnou součástí
týmu je mechanik a můj trenér Karel
Scheder a také můj táta, který to
s námi celé absolvoval. Já jsem začínal na dragsterech, byla to krásná
doba, dnes už jsem se posunul někam dál díky Karlovi, který mě trénuje na motorce. Na Dakaru, co se
týče zázemí, toho člověk moc nepotřebuje. Jsou tři kategorie. Jedna je,
kdy máte malé moto, máte bednu
na motorce, kterou si vezete celých
14 dní, gumy vám veze pořadatel
a všechno si musíte dělat sami, spíte
ve stanu… To je asi to nejnáročnější
a procento lidí, kteří to dokončí, je
zhruba asi 10% v této kategorii. Pak
máte kategorii, kde vám věci převážejí za poplatek jiné týmy. Na té vozovce si děláte ale všechno sami.
Chodí komisaři, kteří vše hlídají. Já
jsem jel otevřenou kategorii, kde můžete mít někoho, kdo vám motorků
dá dokupy. Je to asi to nejbezpečnější, protože po tom dnu, co přijedete, si potřebujete odpočinout, samozřejmě se najíst a napít, takže
jsme volili tuto variantu.

Náš tým obsahoval pět
lidí včetně mě, měli jsme
dvě auta. Jedno zajišovalo asistenci, druhé
bylo obytné. Měli jsme
klasický stan, všechno
co nejjednodušší, lehce
rozložitelné. Ráno vstáváte ve tři, nasnídáte se,
obléknete se a jedete
podle tzv. “roadbooku“,
nesmíte překročit rychlost, jste hlídán
prostřednictvím satelitu. Poté jedete
rychlostní zkoušku. Na celý den si vezete s sebou jen to nejnutnější. Během rychlostní zkoušky nemůžete teoreticky zastavit. Je to prakticky šest
hodin bez zastavení, kromě tankování. Následuje přejezd do cíle. U mě
to bylo tak, že jsem odstavil motorku
a nechal jsem ji Karlovi. Ten kolikrát
ani nespal, aby motorka byla připravená na další den.
Co se týká příprav, měl jsem v prosinci velmi náročný trénink, běh, kolo,
tzv. “balance“, protože motorka se
neřídí rukama, ale rovnováhou těla,
přenášením těžiště. Dopoledne tělocvična, pak chvilka na oběd a pak
bylo kolo, 4–6 hodin dlouhý běh,
nebo když byl čas, šli jsme s Karlem
na motorku. Soboty, neděle… Když už
jsem měl chvilku volna, užil jsem si ji
s rodinou.
První týden na Dakaru byl pro mě
těžký, pak se to nějak zlomilo.
I ve dni volna jsem si šel zaběhat
a udržoval se
v kondici, náročné
to bylo pro můj
tým, aby vše fungovalo, jak má. Posledních šest dní
jsme měli dvě maratonské etapy
v extrémních podmínkách. Ráno
jsme projížděli hory
v mínus osmi a odpoledne na sluníčku 55 stupňů.

Chytne vás bouřka v horách s kroupami – bavíme se o horách, kde Alpy
jsou proti tomu kopečky. Do nadmořské výšky 5000 metrů mi pomohla
příprava, kde jsem měsíc před odjezdem spal v hypoxickém stanu.“
Karel Scheder: „Byl to úžasný rok,
kde z pohledu trenéra jsem se setkal
s naprostým profesionálem. Jsem
rád, že se nám to povedlo, na Dakaru rozhodují vteřiny. S Onřejovým tátou jsme vnímali Dakar z té jiné strany, jeli jsme v doprovodném autě,
měli jsme na starosti přesun náhradních dílů, být včas na místě... Kolikrát
jsme neměli žádné informace, v Argentině nebo v Chile jsou problémy
s připojením. Snažili jsme se udělat
maximum, ráno jsme vstávali s Ondřejem, v itineráři jsme měli denně kolem 600 kilometrů jízdy autem a potom se připravovala motorka na
další den. Záleželo, zda bylo mokro
nebo sucho, nedalo se nic odhadnout.
Ale pokud se bude takováto akce
opakovat, jsem připraven být Ondrovi opět nápomocen a těším se.“
Ondřej: „Chtěli bychom jet i příští
rok. Bez Karla a bez táty si to nedovedu představit. Jsou nedílnou součástí mě, jako závodníka. Hodlám se
opět pustit do příprav, mám skvělý
tým a skvělou motorku, výborné zázemí a podporu rodiny.“
Děkujeme panu Ondřeji Klymčiwovi
za souhlas se zveřejněním
ve Zpravodaji Trnávky.
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30. duben 2015 byl dnem, kdy se v podvečer slétli
čarodějnice a čarodějové před místní pohostinství
s lampiónky, košaty i bez, aby se zůčastnili průvodu
a následného „pálení čarodějnic“ na místním hřišti
V Ráji. Dobré nálady bylo na rozdávání, děti vesele
skotačily těšíc se na nadcházející tři dny volna a radovánek. Ani zde nechyběly sladké odměny pro
všechny malé účastníky, a takové špekáčky na ohni –
ty jsou oblíbenou pochoutkou snad všech.
www.4production.cz/Trnavka
je odkaz na internet, na kterém naleznete videokroniku
naší obce. Jsou zde videa z různých kulturních akcí
v Trnávce.
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