a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

4/2008

Vážení čtenáři,

Letní měsíce skončily a nám už na záda dýchá podzim. Dny plné sluníčka nám přinesly
spoustu vydařených akcí. Tak se hezky usaďte a začtěte do řádků dalš ího čísla
naš eho zpravodaje, tentokráte už čtvrtého a rovněž posledního v letoš ním roce.

PRANOSTIKY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na svatého Havla (16.10.) má být všechno ovoce v komoře.
Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.
Jaké počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 29.7. 2008
OZ schvaluje:
1. Pronajmout byt v KD p. Štorkové Ditě za stanovených podmínek
2. Uzavřít smlouvu se společností Ritus s.r.o. na zajištění stavby kanalizace – proběhlo územní řízení,
je předána žádost o stavební povolení, projekty jsou k nahlédnutí, předpokládaná cena je cca 35
mil. Kč. Proběhlo jednání se společností Ritus, která má zajistit celkový proběh stavby od žádosti
o dotaci, stavební povolení, výběrové řízení, stavební dozor, rozbor stavby, předání stavby atd.
Zastupitelstvo souhlasí s podepsáním smlouvy s touto firmou za podmínek předložené smlouvy.
3. Příspěvek na stavbu kostela v Uhersku ve výši 50.000 Kč – byla navrhnuta částka Kč 50 tis. Kč jako
v loňském roce. Zastupitelstvo odsouhlasilo výši.
4. Záměr prodeje pozemků 65/6, 65/26 a 148/18 v k.ú. Trusnov
5. Převzetí pozemku od státu zdarma – Opočno- část cesty
OZ ukládá:
1. Všem zastupitelům nalézt všechny dostupné informace o slunečních elektrárnách – Společnost Trever
s.r.o. má zájem postavit sluneční elektrárnu v Opočně (směr Stradouň) Zastupitelstvo požaduje další
jednání, nové informace.

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 9.9. 2008
OZ schvaluje:
1. Prodej pozemků 148/18, 65/26 a 65/6 - na úřední desce byly po dobu 30-ti dnů
zveřejněny nabídky těchto pozemků
OZ bere na vědomí:
1. Stav jednání na úseku kanalizace Trusnov – Opočno
2. Zprávu o úkonech kolem sluneční elektrárny
3. Zprávu o připravovaných volbách – bude 5-ti členná komise, zapisovatel Marie Buriánková, členové –
Jana Hloupá, Lenka Vojtíšková, Petra Hemerová, Jiřina Čejková. Termín voleb je 17. A 18. října 2008
a druhé kolo 24. A 25. října 2008. Potřebné úkony ke zdárnému průběhu voleb řídí starosta, bude
schůzka volební komise, kde se zvolí předseda. Ten se zapisovatelem pojede na školení.
4. Termíny auditů na obci – předběžný audit bude 9. prosince 2008 a konečný audit 14. května 2009
5. Informaci o pozemku v Opočně u Janákových – je dohodnuto. O udržování tohoto pozemku se bude
starat nový občan v Opočně
6. Informaci o silnici Opočno – Ostrov

Obecní úřad připravuje tyto akce:
a. Opravu veřejného osvětlení v obcích
b. Výměnu starých oken na administrativní budově
c. Prodej nebo zrušení auta „Robur“ a hasičského auta v Opočně
Trhy v Holicích:
20. října, 10. listopadu, 15. prosince
Čerpáno z Holických listů
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Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech: SVOZOVÝ DEN – STŘEDA
29. října
26. listopadu
24. prosince – případná změna v době svátku vyhrazena – bude včas oznámena
Odpad bude svážen ve svozovém dni v době od 5.00 hodin do 22.00 hodin. Ve výjimečných případech i mimo tuto dobu

Výměna občanských průkazů v roce 2008
Upozorňujeme, ţe v letošním roce 2008 končí platnost občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů, které byly vydávány do 31. prosince 2003. Bude je třeba
vyměnit do 31. prosince 2008, ale ţádosti o výměnu je třeba podat nejpozději do 30.
listopadu 2008.
Výše uvedené výměny se netýkají občanů, narozených před 1. lednem 1936, kteří
mají OP vydaný s dobou platnosti bez omezení.
Také zde z praktických důvodů doporučujeme výměnu, protoţe ve většině případů
má občan v OP fotografii, podle které ho není moţné identifikovat a doklad je tím
neplatný. V minulosti se s tímto problémem někteří občané uţ setkali při ověřování
svých důleţitých osobních listin.

INFORMACE POŠTY UHERSKO
Otevírací doba
PONDĚLÍ 8.00 – 9.00
ÚTERÝ
8.00 – 9.00
STŘEDA 8.00 – 9.00
ČTVRTEK 8.00 – 9.00
PÁTEK
8.00 – 9.00

14.00 – 16.00
14.00 – 15.30
14.00 – 15.30
14.00 – 15.30

INFORMACE O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR










Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 17. října 2008 od 14 do 22 hodiny a v sobotu 18. října od 8 hodiny do 14 hodin.
Případné 2. Kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční následující pátek 24. října od 14 do 22
hodiny a v sobotu 25. října 2008 od 8 do 14 hodiny.
Místo volební místnosti – Budova bývalé školy v Trusnově pro voliče z Trusnova, Opočna, Francliny a
Ţiky
Kaţdému voliči, budou nejpozději tři dny před dnem voleb, doručeny hlasovací lístky, které pouţije při
hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrţí je ve volební
místnosti v době konání voleb.
Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totoţnost, státní občanství a další údaje a předloţí
doklady, které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.
Hlasovací lístky pro případné 2.kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrţí voliči aţ ve volební
místnosti.
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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.

ŘÍJEN
Šťastný Jan

83 let

PROSINEC
Schneider Václav

75 let

Bezdíček Josef

87 let

Johan Stanislav

60 let

Minářová Miluška

82 let
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20. prosince 2008 v KD v Trusnově
XII. ročník TURNAJE VE STOLNÍM TENISE
-

prezentace od 8.00 hodin, začátek turnaje od 9.00 hodin
hrají se dvouhry – pouze neregistrovaní
startovné 100,- Kč
občerstvení zajištěno
sponzorské příspěvky vítány
Na Vaši účast se těší Spolek přátel sportu

Vzpomínky na 3.čtvrtletí roku 2008 ve fotografiích:

TURNAJ V NOHEJBALU 30. Srpna 2008

Ukončení sezóny – SDH Trusnov -20.9.2008

Prasátko byla odměna
za celoroční práci členům SDH
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SDH OPOČNO – ZPRÁVA
Vážení a milí čtenáři Trusnovského zpravodaje,
máme tu nové číslo a s ním i nové zprávy, aktuality, informace a také jiţ podzim. Z minulých dvou čísel jste se
dozvěděli, ţe SDH Opočno pořádalo dne 28.6. 2008 oslavy k příleţitosti zaloţení obce Opočno, od kterého
uplynulo 700 let. A právě tuto společenskou událost bych si ráda spolu s vámi na následujících řádcích
připomněla.
K pořádání této akce jsme se jako sbor zavázali jiţ na výroční schůzi , které se konala v lednu v naší
hasičárně. Byli jsme si vědomí toho, ţe se pouštíme do velkého „podniku“, ale zároveň to byla výzva.
S přípravami není dobré otálet, a tak vlastně od doby, kdy padlo rozhodnutí o pořádání, se začalo plánovat co a
jak bude. Věru- nebylo toho málo, co bylo třeba zajistit. Pozvánky, občerstvení, náplň hlavní části programu,
kdo co bude mít na starost, a spoustu dalších věcí. Za tímto účelem se pravidelně scházel výbor i ostatní členská
základna. Týmová práce je přece základ úspěchu. Hlavní slovo měl náš starosta pan Cimburek, ale samozřejmě
všichni ostatní měli prostor pro vlastní nápady a návrhy.Kaţdý z nás se snaţil být co nejvíce platný a přiloţit
onu pověstnou ruku k dílu. Werich přece zpívá v jedné pohádce: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni
dohromady toho uděláme moc.“ Čím více se den D blíţil, tím jsme byli samozřejmě nervóznější, aby vše vyšlo
podle plánu. Jediné, co se opravdu ovlivnit nedalo, bylo počasí, které bylo nakonec milostivé a nezkazilo nám
radost z proţitého dne.
Poslední dny před samotnými oslavami se dolaďovaly poslední detaily. Muţská část stavěla stany a
prostě se postarala o tu „technickou“ stránku věci, naše ţenská strana připravovala jídlo a podobně. Noc před
akcí jiţ někteří „vyvolení jedinci“ spali přímo na místě, aby zajistili, ţe ráno bude vše v pořádku a nic nebude
chybět. V den konání byl sraz jiţ na sedmou hodinu, abychom byli připraveni na vše.
V dopoledních hodinách probíhala soutěţ v poţárním útoku druţstev muţů a ţen z našeho krsku.
Prvenství v kategorii ţen jsme obhájily my ţeny z Opočna, v kategorii muţů zvítězilo Týništko. Musím uznat,
ţe letošní rok byl napínavý i díky několika nevydařeným pokusům z prvního kola. Ale je to sport a k tomu
adrenalin patří. Po ukončení této části jiţ nic nebránilo tomu, aby ve stanovený čas začaly oslavy. Celým
slunečným dnem diváky provázel jiţ zmiňovaný hasičský starosta pan Cimburek, který se svého úkolu zhostil
bravurně a s plným nasazením. Program probíhal podle plánu, a tak všem přítomným, kterých nebylo málo,
zpříjemňovala posezení jiţ velmi oblíbená kapela Barevná muzika a také hudba reprodukovaná. Divákům se
tajil dech při ukázce motokrosu, kterou obstarali mladí jezdci a stejně tak byli nadšeni z ukázky několika typů
jezdeckého sportu, která byla opravdu úţasná. Na našich oslavách nemohl chybět ani atraktivní seskok
padákem v podání zkušených parašutistů, kteří se na nás snášeli v průběhu programu. Při plánování obsahu
oslav jsme nezapomněli ani na malé neposedy, pro které byly v zadní části našeho areálu připraveny soutěţe o
drobné ceny, které jistě kaţdé malé dítko potěšily. Den se pomalu chýlil ke konci, ale my jsme ještě rozhodně
nekončili. Pro zájemce byl připraven taneční parket a hudba, coţ obojí samo vyzývalo k tanci. A ti
nejvytrvalejší se opravdu skoro protančili k ránu.
Návštěvou nás poctila i zástupkyně starosty města Opočna paní Urešová, která na naše oslavy přijala
pozvání. Nutno dodat, ţe se jí u nás velmi líbilo. Zvláště pak projíţďka kočárem po celé krásné vesnici, kterou
absolvovala se starostou hasičů.
Troufám si říci, ţe bylo dobře postaráno i o ţaludky našich návštěvníků. Vţdyť kdo by odolal na ohni
pečenému selátku, ovárku s křenem nebo české klasice knedlu, vepřu zelu se správně vychlazeným pivečkem?
Vyhověno bylo i těm, kteří chtěli jen něco na zub. Takový párek v rohlíku, nebo třeba jen brambůrky či
sušenka, přijdou také vhod.
Celý průběh akce byl natáčen profesionálními kameramany.
Méně populární stránkou těchto akcí bývá samozřejmě následný úklid. Ale to k tomu prostě patří a kdyţ
se sejde parta lidí, jde to hned vše lépe od ruky.
Myslím, ţe mohu konstatovat, ţe celá akce se vydařila jak po stránce počasí, tak celkové organizace a
průběhu.
Na závěr této „reportáţe“ bych chtěla poděkovat opravdu všem, kteří se na přípravě a průběhu celé akce
podíleli. Kdo z vás se někdy nějakého podobného „podniku“ účastnili, vědí své. Takţe ještě jednou- SDH
Opočno děkuje nejen všem svým členům, sponzorům, ale také všem ostatním, kteří nám byli nápomocni. A
samozřejmě vám, divákům a zároveň čtenářům, kteří jste měli chuť se přijít podívat na výsledek našeho úsilí,
setkat se s přáteli nebo prostě jen tak posedět a vychutnávat si spolu s ostatními onu sváteční atmosféru.
Za SDH Opočno Ivana Šplíchalová
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ZAJÍMAVOSTI:
28. října
28. říjen 995 - Boleslav II. Poboţný dal vyvraţdit v Libici nad Cidlinou silný rod Slavníků
28. říjen 1918- Vznik Československa.
28. říjen 1939- Masové demonstrace proti nacistické okupaci
28. říjen 1945- Edvard Beneš byl potvrzen ve funkci prezidenta.
Dušičky – památka zesnulých
Druhý listopadový den je významným svátkem. Památka zesnulých neboli dušičky vychází ze staré keltské
tradice, ze které se později vyvinul i známý svátek Halloween. Lidé znají tento svátek pod pojmem dušičky.
Tak, jak se slaví dnes, jsou údajně známy od roku 998, kdy je zavedl francouzský opat Odillo. Svátek dušiček
je však mnohem starší.
Dušičky pochází z keltské tradice, ze svátku Samhain. Samhain se slavil v den keltského nového roku, v den,
kdy podle keltské víry prolíná náš svět se světem mrtvých. Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě
nejsou na tuto skutečnost připraveni a prochází fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se duše
pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou pozměněnou
formou právě této tradice.
Dušičky se dnes slaví v celém křesťanském světě a přeneseně i v USA, kde je svátek
znám jako Halloween.
2. listopadu lidé navštěvují hřbitovy, aby zavzpomínali na své pozůstalé. Na hroby
pokládají věnce a květiny a zapalují svíčky. Den je vzpomínkou na ty, kteří uţ
nejsou mezi námi.
Den boje studentů za svobodu a demokracii – 17. Listopad
Podzim 1939 znamenal první masovější náznak proti nacistické okupaci českých zemí. I přes varování a
výhruţky se 28. 10. 1939 se jako vţdy uskutečnily v Praze demonstrace v rámci připomenutí vzniku
Československé republiky. Bezpečnostní sloţky okupantů však demonstrace násilně rozehnaly a při zásahu
smrtelně postřelily studenta medicíny Jana Opletala. Jeho pohřeb se konal 15. 11. 1939 a stovky lidí – zejména
studentů – vyšly znovu do ulic. Německé vojenské jednotky opět demonstrace násilně potlačily a desítky
protestujících zatklo gestapo. SS přepadly brzy z rána všechny studentské koleje, více neţ 1200 studentů bylo
zatčeno a odvlečeno do koncentračního tábora, 9 studentů a představitelů studentského hnutí bylo popraveno.
Na rozkaz Adolfa Hitlera byly české vysoké školy uzavřeny. O 50 let později 17. listopadu 1989 v době
totalitního reţimu se čeští studenti rozhodli tradičně připomenout smrt Jana Opletala a vydali se do ulic.
Demonstrace se zúčastnilo 15 000 lidí. Kdyţ se vraceli z Vyšehradu, kde zaţehli stovky svíček, donutili je
policisté pokračovat přes Národní třídu. Cestou dav vzrostl na 50 000 lidí, ti všichni zaţili v centru města
brutální zásah. Policie neváhala pouţít obušky a zmlátila asi 2000 lidí v čele průvodu. Důsledkem této události
byla vysokoškolská stávka po celých Čechách a Moravě. Tato událost odstartovala řadu situací, které vedly k
pádu totality a jejichţ výsledkem byl vznik svobodné demokratické společnosti.
DIVADLO:
DVA NA SMETIŠTI – Miroslav Horníček, Pavel Dostál , sobota 18. října od 19.30 hod
Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o vzestupech a pádech, lásce, ale i o zklamání, prostě o ţivotě. Divadlo Radka Brzobohatého.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Ondřej Brzobohatý, Irena Máchová
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU – neděle 2. listopadu od 15.00 hodin
Adaptace klasické pohádky pro Evu Hruškovou a loutky Jaroslava Doleţala s hudbou Zdeňka Bartáka. Divadlo Evy Hruškové Praha
PREMIÉRA MLÁDÍ – 14.11. od 19.30 hodin - Hra z roku 1987 byla napsána pro slavnou francouzskou herečku Annie
Girardotovou. Tragikomedie vypráví osudy dvou stárnoucích ţen, různě vzdělaných, odlišných temperamentu i ţivotního stylu, které
se náhodou setkají. V hrdinkách se probudí vlna energie a touha vymknout se kaţdodenní realitě tyto ţeny spojí. Herecký koncert
plný ţivota a nečekaných zvratů nadchl diváky nejen ve Francii. Překlad Jan Cimický, reţie Dušan Pařízek Hrají: Nina Divíšková a
Daniela Bakerová
KONCERT MEDITAČNÍ HUDBY – 21.11. od 20.00 hodin - Příjemné posezení jehoţ výsledkem bude zklidnění duše a načerpání
pozitivní energie.
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MILULÁŠSKÉ ODPOLEDNE SPOJENÉ S NADÍLKOU - 30.11. od 14.00 hodin. V pohádkovém představení v reţii Jitky
Juračkové se představí dětský divadelní soubor KD a DDM.
POPRASK NA LAGUNĚ – 20.12. od 19.30 hodin - Tato hra je vrcholným dílem Goldoniho divadelní reformy – posun od komedie
dellˇarte k charakterové komedii. Poprask na laguně je komicko-lyrickým příběhem jednoho dne, je příběhem, který se odehrává den
co den a vykresluje letoru místních obyvatel i génia loci okamţiku. Báječná komedie, ve které “musí“ vše nakonec dobře dopadnout.
Reţie Pavel Hladík Hrají: Divadelní soubor kulturního domu

KINO
Kuličky – 7.10. od 19.30 hodin – český povídkový film reţisérky Olgy Dabrowské o tom, jak ţeny manipulují s muţi. Hlavních rolí
v této komedii se ujali: Josef Vystrčil, Libuše Balounová, Marika Prácházková, Jiří Vyorálek, Petr Jeništa, Tereza Novotná
WALL-I – 14.10. od 17.00 hodin – WALL –I je poslední z roborů, kteří měli planetu Zemi zbavit znečištění, zatímco lidstvo se
vydalo na vyhlídkovou plavbu vesmírem.Animovaný film
BATHORY – 14.10. od 19.30 hodin –Vzkříšení čachtické legendy. Historický velkofilm Juraje Jakubiska o legendární Čachtické
paní. Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Vincent Regan, Hans Matheson, Deana Jakubisková-Horvátová a další.
ZAPOMENUTÝ OSTROV – 21. 10. Od 17.00 hodin - Malá Nim ţije se svým otcem na ostrově uprostřed Pacifiku a vymýšlí
dobrodruţné výpravy se svými kamarády lachtanem, ještěrkou a papouškem. (dobrodruţný, rodinný)
TOBRUK - 21.10. od 19.30 hodin – Válečné drama Václava Marhoula o slavné bitvě o město Tobruk v Libyi. Snímek se natáčel
přímo v africké poušti. Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský, Kryštof Rímský, Michal Novotný a další.
MÁJ – 4.11. OD 19.30 hodin - Výpravný film reţiséra a kameramana F. A. Brabce na motivy básně Karla Hynka Máchy. Hrají: Jan
Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj Stropnikcký, Nina Divíšková a Kryštof Hádek.

OSTATNÍ AKCE:
KRÁLOVNY NOCI – sobota 25. října od 19.30 hod
Travesti show pořádá společnost Travesti Ostrava
Přednáška - Akademie pro starší a pokročilé – středa 22. Října od 16.00 hodin v klubovnách KD Holice, OLYMPIJSKÉ HRY A
PEKING – přednáší Mgr. Pavel Hladík
Výstavy – Sochy- Kamil Benda – od 6. 10. do 31. 10. Předsálí velkého sálu KD Holice
Ţeny cestovatelky – od 1. 10. do 31.10. – vitríny v I. patře KD Holice
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Další zpravodaj vyjde až v Novém roce, proto Vám přikládám nějaké verše k vánocům…

Vánoce
Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
Tmavé Vánoce - světlé stodoly.
24. prosinec - Adam a Eva
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
25. prosinec
Na Boží narození o bleší převalení.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
26. prosinec - Štěpán
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.
28. prosinec
O Mláďátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se neurodí, je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
31. prosinec - Silvestr
O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
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Tak už je tu zase závěr jak zpravodaje, tak pomalu i roku 2008. I já Vám všem přeji vše
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce a doufám, že i nadále budete
rádi tyto řádky číst.
Další číslo našeho zpravodaje vyjde v lednu 2009.

Vydává: Obec Trusnov, e-mail: ou.trusnov@worldonline.cz, PSČ 534 01, vychází čtvrtletně, 80 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 barevné podobě
www.holicko www. Holicko/trusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. prosince 2008
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