a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

3/2008

Vážení čtenáři,
milí spoluobčané, obracím se předevš ím na mládež v naš ich obcích. Važte si toho, co v obci máme.
Neničte okrasnou zeleň. Čekárny na autobusových zastávkách nejsou zrovna nejvhodnějš ím
místem pro hraní. Máme v obci hřiš tě, na kterém můžete dovádět. Ale i na tomto hřiš ti je třeba
udržovat pořádek a neničit vybavení. Jsou tady prázdniny a období dovolených. Přeji Vám vš em,
ať si volna užijete ve zdraví a pohodě a načerpáte energii do dalš í práce.
SLOVO STAROSTY

PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V červenci déšť a slunečná pohoda – hojná bude v příštím roce úroda.
Svatá Markyta (13. července) hodila srp do žita.
Jak je teplý svatý Jakub (25.7), tak studené jsou vánoce.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit
Jaké počasí o svatém Bartoloměji (24.8), takový bude i celý podzim.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Bouřka v září – na jaře mnoho sněhu.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 8.4. 2008
OZ schvaluje:
1) Přezkoumání hospodaření za rok 2007
2) Provedení opravy krajnice místní komunikace Opočno – Ostrov
3) Vyřazení porostů z majetku obce (tuje Trusnov, zeleň Trusnov, ovocný sad za p. Doskočilem, javory u
silnice Trusnov, javory na kopci Trusnov)
4) Úprava rozpočtu – cyklostezky
OZ ukládá:
1) Provést natření střechy na kapličce v Opočně
2) Provést dodatek ke směrnicím
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o prodeji hasičského auta Robur
2) Zprávu o nutných řízeních v nově koupené části budovy KD (výměna ţlabů, nátěr parapetů, je třeba
vyměnit okna, musí se řešit elektřina, pojištění budovy, proběhl úklid kanceláří)
3) Zprávu o preventivních prohlídkách – nejsou známy ţádné problémy při průběhu prohlídek. Při
prohlídkách se zjišťovalo, zda by občané měli zájem o prohlídku a údrţbu komína od kominíka.
4) Zprávu o opravě střechy na skladu za OÚ
5) Zprávu o průběhu přípravy oslav v Opočně
6) Zprávu o provedení opravy čekárny v Opočně – provedli myslivci

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 13.5. 2008
OZ schvaluje:
1) Vyčištění krajnic silnice k Ostrovu – dohodnuto s firmou Silnice Holice
2) Zápis do obecní kroniky
3) Záměr prodeje pozemku 362/1 a 25/1 v KÚ Opočno
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o schůzce ohledně kanalizace
2) Zprávu o pojištění budovy KD – bude uzavřeno pojištění na novou hodnotu jídelny KD.
3) Zprávu o svozu dětí do školy – probíhají jednání o posunu autobusu, děti jezdí příliš brzy
4) Zprávu o oslavách 700 let v Opočně – 28.6.2008

Usnesení z veřejného zasedání OÚ v Trusnově – konané dne 24. 6. 2008
OZ schvaluje:
1) Prodej obecních pozemků 362/1 a
25/1 v KÚ Opočno a 148/21 v KÚ
Trusnov
2) Plnění rozpočtu za 1.Q /2008 –
rozpočtové příjmy 1.089 tis. Kč,
rozpočtové výdaje 3.100 tis.Kč,
stav na účtu cca 1,5 mil. Kč
OZ ukládá:
1) Řešit na OZ úkoly prevence a
represe v SDH Trusnov
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o přípravách stavby kanalizace Trusnov – Opočno. Projektová dokumentace s veškerými
podklady byla předána k vyřízení stavebního povolení
2) Zprávu o stavu vodovodu Chroustovice
3) Zprávu o pronájmu obecního bytu
4) Zprávu o oslavách 700 let v Opočně – akci organizuje SDH Opočno, OÚ pomáhá opravami obecního
majetku, zaplatila zaslání pozvánek všem rodákům. Zvaní jsou všichni občané. Zároveň bude probíhat
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okrskové kolo v poţárním sportu. Je připraven
bohatý program, občerstvení. Zahájení oslav je
stanoveno na 13.00 hodin
Různé:
1) Bylo provedeno v osadě Opočno – vyčištěna a
seříznuta krajnice Opočno – Ostrov, byla
natřena střecha kapličky v Opočně, byla
opravena autobusová zastávka a zrekultivovaná
bývalá skládka v Bubenicích.
2) Autobus pro školní děti – řeší se pozdější
odjezd, v jednáních napomáhá ředitel školy p.
Zahálka.
3) Obecní traktor (sekačka) je v servisu
4) Je třeba prodat auto Robur
5) Byla opravena silnice na Franclině, zatím je
provedena polovina, v krátkém čase bude dokončena včetně dalších oprav na jiných místech.
6) Navštívila nás firma, která nabízí realizaci výrobny el. energie ze slunečního záření (fotovoltalický
systém). Jedná se o pozemky v Opočně. Schůzka měla pouze informační charakter.
Trhy v Holicích:
14. července, 18. srpna, 15. září, 20. října, 10. listopadu, 15. prosince
Čerpáno z Holických listů

Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech: SVOZOVÝ DEN – STŘEDA
9. července
6. srpna
3. září
1. října

29. října
26. listopadu
24. prosince – případná změna v době svátku
vyhrazena – bude včas oznámena

Odpad bude sváţen ve svozovém dni v době od 5.00 hodin do 22.00 hodin. Ve výjimečných případech i mimo tuto dobu



SŇATEK UZAVŘELI
21. června 2008

Lenka Motyčková
a
František Halatka

Štěstí - to je jedno slovo, které Vám dnes chceme přát,
obsahuje všechno z toho, co Vám může život dát.
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Neméně pěknou tradicí se stalo uctění výročí narození našich občanů počínaje 60. rokem.
O významných narozeninách našich jubilantů všechny obyvatele pravidelně informujeme. Zástupci obce –
komise pro občanské záležitosti navštíví každého oslavence s dárkem, aby mu popřáli hodně zdraví a
spokojenosti.

Pro všechny oslavence, kteří v tomto období oslaví své narozeniny patří jeden pěkný verš:

ČERVENEC

Zahrádková Jindřiška - 70 let
Hrníčko Čeněk - 60 let
SRPEN

Zeman Miloslav –70 let
Novotná Miluška – 70 let
Šeda Petr – 60 let
ZÁŘÍ

Friml Jaromír – 82 let
Barták Zdeněk – 60 let
Roček Václav – 85 let

ÚMRTÍ
Dne 9. 4. 2008 zemřel pan Václav Špok z Opočna ve věku nedožitých 55 let.
Dne 27.4. 2008 zemřel pan Josef Záleský z Trusnova ve věku 27 let
Dne 27. 5. 2008 zemřela paní Věra Menclíková z Trusnova ve věku nedožitých 81 let
„Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá,
jen vzpomínka nám zůstane, je v našich myslích skrytá.“
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INFORMACE - ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Flídr Bohdan – praktický lékař a internista, 533 72 Moravany, tel. 466950344
ČERVENEC A SRPEN
Ordinace na Uhersku pouze každé pondělí
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Začátek léta přináší počasí, které vybízí k úklidu. Jako součást úklidových prací je i spalování odpadu.
Je nutné připomenout zásady požární bezpečnosti, které se k tomuto období vztahují. Jak pro fyzické,
tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů. Porušení tohoto zákazu může
být příčinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení zdraví nebo života občanů .

MŮŽE ZPŮSOBIT I NETRADIČNÍ VÝJEZD POŽÁRNÍ TECHNIKY NA NÁKLADY
VINÍKA.

30. srpna 2008 v Trusnově na hřišti za školou
XII. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE

Dne 13. září se koná od 20.00 hodin POSVÍCENSKÁ

ZÁBAVA v KD Trusnov.
Sbor dobrovolných hasičů TRUSNOV.

13. září 2008
O POHÁR STAROSTY V POŽÁRNÍM SPORTU
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Vzpomínky na 2.čtvrtletí roku 2008 ve
fotografiích:

12. března 2008 v KD Trusnov,
pořádalo SDH Opočno

Dne 30. dubna se konalo Pálení čarodějnic,
jehoţ hlavním iniciátorem byl Spolek přátel
sportu Trusnov. Akce se velmi vydařila a
v příštím roce se opět uskuteční.

31. května 2008
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TCK Virginia Pardubice společně s asociací CCCDCA uspořádala v Trusnově další díl Mistrovství České
republiky dětských tanečních souborů v cloggingu.

Vzpomínky na oslavy v Opočně 28. června 2008 ve
fotografiích – příjemně strávené odpoledne.Podrobnější
informace budou v příštím čísle našeho zpravodaje.Více
fotografií naleznete na našich internetových stránkách.
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***********************************************************************************************************
Vážení a milí voliči!
Můj šestiletý mandát senátorky Parlamentu ČR, ke kterému jste možná i vy přispěli svým hlasem, letos na podzim končí.
Dovolte tedy, abych vám alespoň krátce složila závěrečný účet.
Před 6ti lety jsem vám slibovala, že v Praze budu hájit zájmy venkova a toho jsem se snažila držet. Venkovská problematika
byla a je mou hlavní prioritou a možná i proto jsem se stala před čtyřmi lety předsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova,
stejně jako místopředsedkyní Spolku pro obnovu venkova ČR. Jsem ráda, že i mou zásluhou se začalo vážně pracovat např. na
změnách rozpočtového určení daní obcí apod. Starostové obcí a měst nejen v mém volebním obvodu byli a jsou mými hlavními
partnery a je mi potěšením s nimi spolupracovat.
Slibovala jsem, že budu dohlížet na to, aby Parlamentem ČR neprocházely špatné a nedomyšlené zákony. Věřte, že i to jsem
se snažila, ale… Netušila jsem, že zdravý selský rozum a logika věci v Praze příliš nefunguje a stranická kázeň je nade vše.
Ústavních stížností jsem se svými kolegy spolupodepsala hned několik, např. ve věci výše zmiňovaného rozpočtového určení
daní, odblokování církevních pozemků, vytěsnění drobných akcionářů a dalších. Tím byl vytvořen zejména potřebný tlak na to, aby se
věci začaly řešit.
Nejen tím, že jsem 14 let předsedkyní Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, jsem se snažila pomáhat Orlickým
horám a Podorlicku, a to jak v programech rozvoje, tak v propagaci a dalších aktivitách.
Prezidenta Václava Klause jsem nevolila, avšak respektuji jej jako prezidenta České republiky. Snažila jsem se prosadit
přímou volbu. Stále si totiž myslím, že každý občan naší republiky by měl mít právo si sám volit svého
prezidenta (popř. starostu či hejtmana).
To je obhajoba základních tezí mých slibů před 2. kolem senátních voleb před šesti lety. Je
nyní na vašem zvážení, zdali jsem jako vaše senátorka obstála. Na mých webových stránkách
www.domsova.cz se o mé senátní i mimosenátní činnosti dozvíte podstatně více.
Věřte, že jsem si stále vědoma odpovědnosti vůči vám, voličům, a proto se snažím svůj
mandát vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsem stále nestraník, ale přesto straním:
slušnosti, čestnosti, poctivosti, odbornosti a spravedlnosti. Jsem nezávislá, ale mé rozhodování závisí
na svobodě, jak té vnitřní, tak i té kolem mne, na mém svědomí, smysluplnosti života, práce a zejména
na potřebě domluvit se a spolupracovat.
Na podzim se pokusím svůj senátorský mandát obhájit. Kandiduji jako nestraník za SNK ED,
s podporou malých středových stran – Strana zelených (SZ), Volba pro město (VPM), Unie svobody
(US), Strana pro otevřenou společnost (SOS), LiRA a Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst.
Jsem přesvědčena o tom, že Senát odvádí kus dobré a poctivé práce, není zbytečný a
zaslouží si větší pozornost. Měl by být protiváhou příliš zpolitizované Poslanecké sněmovně. Proto
přijďte volit! Nedopusťte, aby se volby staly záležitostí jen velkých politických stran a tudíž: „Nevolte levou ani pravou, volte
srdcem a hlavou!“
Vaše senátorka Václava Domšová
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INFORMACE ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
1.7.2008 vstoupila v platnost rozsáhlá novela živnostenského zákona. Snahou novely je zjednodušit živnostenské podnikání v ČR,
ale upozorňujeme, že novelizována jsou i ustanovení o správních deliktech a ukládání pokut za ně (dle § 62 odst. 2 se za správní
delikt uloží pokuta, nikoliv může být uložena pokuta). Připomínáme podnikatelům nutnost dodržování živnostenského zákona,
například dodržování zákonem stanovených lhůt u oznamovacích povinností. Pro příklad uvádíme např. povinnost oznámit změnu
bydliště v 15-ti denní lhůtě ode dne jejího vzniku, tj. od data změny v evidenci obyvatel, nikoliv ode dne vydání občanského
průkazu. Podání přijatá v těchto dnech budou vyřizována v souladu s přechodnými ustanoveními dle nového znění živnostenského
zákona a některá tak budou hned podléhat transformacím.
Kulturní dům města Holice:

další Info: www.kd.holice.cz

Podvečerní koncert 8.8.2008 od 17.30 Vystoupení žáků letní prázdninové hudební školy, která se pravidelně koná na Horním
Jelení. Koncert se uskuteční v případě příznivého počasí v prostoru mezi kulturním domem a muzeem. V případě deštivého počasí ve
velkém sále KD Holice.
Eva a Vašek 2.9.2008 od 18.30 - Koncert populární dvojice
Zkrocení zlé ženy 20.9.2008 od 19.30 - repríza klasické komedie proslulého dramatika W. Shakespeara v podání souboru KD Holice
Východočeské divadlo Pardubice:

další info: www.vcd.cz

Vážení milovníci divadla,
VINOBRANÍ V YPSILONCE ANEB DOŽÍNKY OPERETY , 26. září od 19.00 –
(hostem Studio Ypsilon, Praha) Hrají: J. Lábus, P. Vacek, M. Dejdar, L. Loubalová, J.
Šteflíková, J. Synková, J. Jiráň, L. Geredáš a další
POHÁDKY PRO HURVÍNKA (neděle 7. září od 14.00 a 16.30 hodin) – hostem
divadlo Spejbla a Hurvínka. S Hurvínkem a Máničkou se dostanete do světa pohádek. Na
své pouti se seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i Dědou Vševědem
a dalšími pohádkovými postavičkami.
CIKÁNI JDOU DO NEBE (31.8., 20.30 hodin na Kunětické hoře) – Pro velký divácký
zájem jsme přidali další termín muzikálů - poslední divadelní nabídka této sezóny. Viz.
leták.
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŢITÍ LÉTA A TĚŠÍME SE OPĚT NA SHLEDANOU
V HLEDIŠTI VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA.
Bližší informace na www.vcd.cz a v předprodeji VČD (po – čt 10.00 – 18.00, pá 10.00 –
15.30 hod). V období divadelních prázdnin můžete vstupenky zakoupit v Informačním
centru pod Zelenou bránou. Tel. 466768390, 466616432, 724142828 – p. Pecháčková
Petra, vedoucí obchodního oddělení

Hodiny orientálního tance
TANEČNÍ SKUPINA AMOR
Zahájení kurzu

Kdy?

2.10.2008

Kde?

KD Trusnov

V kolik?

18.30 hodin

www.amor-orient.com

Tancem se: uvolní bloky, napětí a křeče svalstva. Zlepší pohyblivost kloubů, zmírní bolesti krční a bederní páteře a posílí svalstvo
zad. Upraví případné zažívací problémy, stimuluje činnosti vnitřních orgánů. Prohloubí kontakt s vlastním tělem a zkvalitní prožívání
sexu. Upraví nebo zcela zmizí menstruační a klimakterické potíže. Umožní Vám objevit pravou ženskost, krásu a sebevědomí,
příjemnou formou se změní Váš vztah k sobě samé i k druhým lidem. Uvolní napětí v pánevní oblasti, což přispívá k léčbě
neplodnosti. Pozitivně ovlivňuje psychické potíže, deprese, úzkost, nízké sebevědomí. Tanec není omezen věkem, postavou ani
talentem. Doporučují gynekologové a to i těhotným ženám.

Přihlášky a informace: Marie Buriánková, OÚ Trusnov, tel. 605264388
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Další číslo našeho zpravodaje vyjde v říjnu 2008 a to již bude opět
školní rok. Proto bych chtěla popřát všem školákům i budoucím
prvňáčkům hodně štěstí a úspěchu ve školním roce
2008/2009.
1. září 2008 poprvé zamíří do školy tři naši prvňáčci –
Hemer Josef, Rudová Denisa a Vojtíšek Marek.

A takto se rozloučili MŠ Uhersko

Vydává: Obec Trusnov, e-mail: ou.trusnov@worldonline.cz, PSČ 534 01, vychází čtvrtletně, 70 výtisků,
zdarma, Za obsah odpovídá: Zdeněk Barták – starosta obce, zpracovala: Lenka Vojtíšková, tel. 604873542,
e-mail: v.lenda@seznam.cz , neprošlo jazykovou úpravou.
Navštivte naše internetové stránky, na kterých mimo jiné naleznete i tento zpravodaj v barevné podobě
www.holicko/trusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. září 2008
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