části Franclina, Opočno, Žika

Číslo: 3/2007

Vážení čtenáři,
milí spoluobčané, dostává se Vám do rukou dalš í číslo naš eho zpravodaje. Utekly dalš í 3
měsíce tohoto kalendářního roku a za tu dobu je toho hodně, o čem bychom Vás chtěli
informovat.
Proto věříme, že si každý z Vás najde chvilku a začte se do naš ich řádků…

Krásné léto, když slunce svítí,
Co víc můžu si ještě přát,
Jen lehnout na louku plnou kvítí,
Zavřít oči a poslouchat.
PRANOSTIKY
1) Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
2) Červenec – úrody blíženec.
3) Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš , přijde tuhá zima spíš .
4) Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
5) V srpnu mlhy ve výš inách – jistá voda, když v nížinách – to pohoda.
6) Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
7) Moc hub srpnových – moc vánic sněhových
8) Pěkné růže v zahrádkách věš tí pěkný podzimek a pozdní zimu.
9) Zářijový déš ť polím potrava, zářijové sprš ky pro víno otrava.
10) Podzimek bohatý na mlhu věš tí v zimě mnoho sněhu.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 10. 4. 2007
OZ schvaluje:
1) Příspěvek pro SDH Opočno ve výši Kč 5000,- za úklid a vyčištění příkopu
2) Termín pro veřejné zastupitelstvo – 25. 4. 2007¨
OZ bere na vědomí:
1) Dopis o odmítnutí příspěvku na školné do školy ve Vraclavi
2) Ţádost o schválení ořezání kaštanů v Opočně – byl zaslán dopis na Agenturu ochrany přírody zda
můţeme stromy ořezat.
3) Ţádost o opravu kanalizačních vpustí na silnici v Trusnově
4) Výsledek jednání o koupi části KD Trusnov od Moras Moravany
5) Zprávu o přípravách oslav – pozvánky jsou hotové, je pozvaná paní senátorka V. Domšová,
primátor Pardubice Ing. Deml
6) Zprávu o přístavbě přístřešku za školou – oprava plotu a nátěr – brigádníci, oprava tělocvičny
v budově bývalé školy
7) Výsledky jednání o instalaci internetu v obci – jednání s firmou Fortech, Hrochnet
8) Výsledek draţby na pozemek pod budovou OÚ – draţba proběhla 20.3.2007, pozemek vydraţen,
na FÚ ve Strakonicích byl zaslán dopis o převzetí vydraţené věi.
9) Otázka sečení obecních pozemků
10) Zprávu o odkanalizování obce
11) Podanou ţádost o dotace pro hasiče – byla podána ţádost na hasičské vybavení. Jde o dotaci
70%. Byly sepsané poţadavky obou sborů

Usnesení z veřejného obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 25. 4. 2007
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o plnění rozpočtu na 1. čtvrtletí roku 2007- příjmy 764 tis. Kč, výdaje 439 tis. Kč, celkový
rozpočet na rok 2007 2,4 mil. Kč
2) Výsledek draţby na pozemek pod budovou OÚ – OÚ vydraţil ½ pozemek pod Obecním úřadem,
druhou ½ vlastní p. Filipi – zastupitelstvo jedná o koupi této části
3) Prodej obecního pozemku v Opočně p. Svrateckému,v Trusnově p. Pošustové – prodej byl
odsouhlasen loni, ale zápis se úředně zpozdil, cena pozemku je 10 Kč za m2, kdo by z občanů měl
zájem koupit oplocený pozemek, je tato moţnost, obec je nabízí k prodeji
4) Zprávu o odkanalizování obce - situace na úseku odkanalizování – v horizontu 4-5 let, jde o akci
obce Trusnov a Uhersko. Kanalizace je v územní plánu zanesená. Čistička bude v Uhersku za
školou, v Trusnově budou 2 přečerpávací stanice, v Opočně bude u Janákových, Osady Ţika a
Franclina budou mít samostatné čističky
5) Zvolení zástupce osadního výboru z Opočna – p. Kapcala – pravidelně dochází na jednání,
zprostředkovává komunikaci mezi občany v Opočně a OÚ v Trusnově. Tento osadní výbor je
proto, ţe v obecním zastupitelstvu není ţádný zástupce Opočna.
6) Zprávu o přípravách oslav – 600 let zaloţení obce, 110 let zaloţení hasičů
Akci pořádá společně OÚ a SDH Trusnov. Budeme zvát všechny občany a chalupáře, kaţdý
obdrţí pozvánku domů. Na začátku června vyvěsíme velké plakáty do okolních obcí, z hostů jsou
pozvání –p. senátorka Domšová, primátor města Pardubic – ing. Deml. Akce bude umístěna za
školou, kde hlavně poslouţí nově budovaný přístřešek.
7) Zprávu o přístavbě přístřešku za školou – přestavují se bývalé
chlapecké záchody na výdejnu jídla, provádí se rekonstrukce
elektřiny, současná je nedostačující
8) Probíhající jednání o koupi části KD od Moras Moravany

9) Vydávání Trusnovského zpravodaje - zpravodaj je ke staţení na internetových stránkách obce
Trusnov – www.holicko.cz/trusnov
10) Zprávu o demolici domu p. Valenty
11) Zprávu o opravě rozhlasu v Opočně
12) Zprávu o dotaci na oba SDH na hasičský materiál
13) Zprávu o sečení trávy ve všech našich obcích – bude sekat p. Mondočka a p. Müller
14) Rozhodnutí o vybudování hřiště před Frimlovými – hřiště zatím nebude, je mnoho jiných akcí
OZ ukládá:
1) Zajistit opravu vpustí v obci Trusnov a opravu přes obec Franclina
2) Řešit majetkově vodovod obce Trusnov včetně nečistot ve vodě

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 15. 5. 2007
OZ schvaluje:
1) Začlenění území obce Trusnov do MAS Holicko o.p.s.
OZ ukládá:
1) Do příštího zastupitelstva vyřešit problém ohledně úklidu obce a sekání obecní pozemků.
OZ bere na vědomí:
1) Ţádost o odprodej obecních pozemků manţelům Škorpíkovým a Cinkovým.
2) Zprávu o provedení kontroly SDH v Trusnově
3) Zprávu o přípravě kanalizace Trusnov – Opočno
4) Výsledek jednání o koupi části KD Trusnov od Moras Moravany.
5) Zprávu o demolici domu čp. 52 p. Valenty
6) Posudek na stav stromu u kapličky v Opočně – bylo provedeno místní šetření Agenturou ochrany
přírody. Tato organizace doporučuje všechny čtyři stromy skácet a vysázet za zvoničku 2 stromy.
Situace se bude řešit na podzim
7) Územní plán Uherska
8) Zprávu o pokračujících jednáních o internetu v obci
9) Zprávu o přípravách oslav 600 let obce a 110 let hasičů
10) Ţádost o přeřazení poţární jednotky Trusnov do JP V.
11) Zprávu o nahlášení obecních studní – jedná se o čtyři studně postavené před rokem 1955
12) Změnu rozpočtové skladby

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 12. 6. 2007
OZ schvaluje:
1) Odměnu p. Kapcalovi
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o odkupu budovy – části KD od Moras Moravany
2) Zprávu o demolici RD čp. 52 – p. Valenta
3) Zprávu o nevyhovující kanalizaci p. Odvárky z Opočna
4) Zprávu o přípravách Trusnovských oslav 30. 6. 2007

Dne se uskutečnil 27. dubna 2007 cyklovýlet starostů Holicka.

Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech:
SVOZOVÝ DEN – STŘEDA
11. července
8. srpna
5. září
3. října
31. října
28. listopadu
26. prosince
Odpad bude sváţen ve svozovém dni v době od 5.00 hodin do 22.00 hodin. Ve
výjimečných případech i mimo tuto dobu.

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.

JUBILANTI

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

Ať život splní všechna Vaše přání,
a všechny Vaše naděje, ať štěstí,
které málo k lidem chodí, se na Vás usměje,
ať nepoznáte bol ani klam
To vše přejeme Vám
SRPEN
Motyčková Františka – 75 let

ZÁŘÍ
Menclíková Věra – 80 let
Friml Jaromír – 81 let
Roček Václav – 84 let

BLAHOPŘEJEME
NAROZENÍ

15. června 2007 se narodila manželům Divíškovým dcera Eliška Divíšková

ÚMRTÍ
„Čas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdci zůstávají.“
Dne 27. dubna 2007 zemřel p. Vladislav Toušek, obyvatel Trusnova ve věku nedoţitých 80 let.
Chtěl bych poděkovat spoluobčanům mého otce, kteří se sním přišli
rozloučit na jeho smuteční obřad.
Jaroslav Toušek - Sruby

U P O Z O R N Ě N Í

P R O

C V I Č E N K Y

V době letní prázdnin se necvičí

AKCE PŘIPRAVOVANÉ NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2007

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU – nohejbalový turnaj – 25. srpna 2007

Nový areál za školou na hřišti

SDH Trusnov – den otevřených dveří – opékání prasete (bližší termín upřesníme)

- posvícenská zábava – 8. září 2007
- v KD Trusnov od 20.00 hodin

SDH Opočno – Opočenský pohár – září 2007

Žikolov – rybářské závody – 29. září 2007

Knihovna
Obecní knihovna za I. Pololetí tohoto roku
půjčila celkem 124 knih a 32 časopisů. Do
knihovny chodí naprosto pravidelně 11
čtenářů a příležitostně ještě asi 9 dalších.
Mezi opravdu statné příznivce patří
manželé Fialovi, paní Jana Janáčková, paní
Eva Sýkorová a paní Zdena Johanová.
K těm dalším patří p. Dědič, paní
Zahrádková, paní Bartáková, paní Bečková
a p. Šťastný. Mrzí mě, že si knihy jen velmi
málo půjčuje mládež. Vždyť dobrou knihu
nenahradí žádné DVD nebo televize
s počítačem. Rodičům školních dětí bych
doporučila, aby své děti vedli k četbě. Nic
lepšího pro rozvoj vyjadřování a
komunikace než kniha totiž neexistuje.
Kromě toho mohou děti i dospělí v obecní knihovně využít i internet.
Knihovna je pravidelně otevřena každý pátek od 17.00 – 18.00 hodin. Na požádání jsem ochotna
přijít a otevřít knihovnu i jindy.
V knihovně je celkem 893 svazků a půjčit si můžete i
některé časopisy např. Dům a zahrada nebo 100+1. Náš obecní
knižní fond je doplňován ještě knihami ze střediskové
knihovny v Horním Jelení. Letos to zatím bylo asi 50 knih,
které si mohou čtenáři vypůjčit. Pravidelná výměna se
uskutečňuje 2 x do roka.
Letos také byla naše knihovna obohacena o dalších 60
svazků, které nám darovala pí. Jiřina Čejková. Patří ji naše
poděkování.
Závěrem Vás chci všechny pozvat do knihovny, těším
se na Vaši návštěvu.
Knihovnice – Hana Dědičová
Zdravotnictví
SANITKA: 466 682 106

ZÁCHRANKA: 155

DĚTSKÁ POHOTOVOST: 466 650 677

7:30 - 15:00
Nemocnice v Pardubicích
Od 1.1.2007 došlo ke změně - ruší se místo pohotovostní sestry na pohotovosti Holice. Proto o víkendech a o svátcích v ordinační době pohotovosti - od 8
hodin do 22 hodin - tady nebude trvale přítomen žádný zdravotník.
Ošetření drobných poranění a banálních onemocnění bude provádět posádka rychlé zdravotnické pomoci, a to pouze v době, kdy nebude zasahovat u
urgentních případů. Proto se připravte na možné dlouhé čekací doby na ošetření a nebo musíte navštívit pohotovost v Pardubicích. Zároveň se mění telefonní
číslo pro ohlašování úrazů a objednávání pohotovostních návštěv. Staré telefonní číslo 466 682 107 již nebude požadavky zpracovávat, volejte linku 155.
Vzniklé změny jsou v souvislosti se zřizováním centrálního dispečinku ZZS a centralizace linky 155 pro Pardubický kraj.

TRHY V HOLICÍCH V ROCE 2007
16. července, 13. srpna, 17. září, 15. října, 19.listopadu, 10. prosince.
PROVOZNÍ DOBA – POŠTA UHERSKO tel. číslo : 466 676 901
Pondělí
8.00 – 9.00 13.00 – 15.30
Úterý
8.00 – 9.00
Středa
8.00 – 9.00 13.00 – 15.30
Čtvrtek
8.00 – 9.00 13.00 – 15.30
Pátek
8.00 – 9.00 13.00 – 15.30

Obec TRUSNOV oslavila 30. června 2007 600 let od první zmínky. Při této příležitosti
zveřejnila znak a prapor obce a hasiči oslavili 110 let trvání zdejšího sboru dobrovolných
hasičů. Mezi pozvanými hosty nechyběl primátor města Pardubic ing… Jar. Deml
s manželkou, ing. V. Domšová – senátorka, starosta města Holic –p. P. Hladík s manželkou,
starostové z okolních obcí a mnoho příznivců jak hasičů tak zdejší obce Trusnov. Akce se
za pěkného počasí velmi vydařila.

Ne všichni občané měli tu možnost se těchto oslav zúčastnit, buď z rodinných,
zdravotních nebo jiných důvodů. Proto Vám v následujících řádcích připomeneme zkrácený
průběh těchto oslav.
Přípravy oslav začaly již několik týdnů před samotnou oslavou. Byl vybudován
přístřešek u bývalé školy, vybudována nová vydávací kuchyňka z bývalých chlapeckých
záchodů, byla provedena rekonstrukce elektřiny, natíralo se, uklízelo se okolí.
Samotné oslavy konané 30. června 2007 začaly již v dopoledních hodinách. Ve 13.00
hodin se odebral průvod k Obecnímu úřadu, kde měl starosta obce krátký projev a po
zahrané a zazpívané hymně „Barevnou muzikou“ vedenou p. Fr. Machačem byl zveřejněn
prapor a znak obce.

Poté se průvod vrátil na místo konání oslav – za budovu školy. Zde starosta OÚ
přednesl projev k oslavám od doby vzniku obce až po dobu dnešní. Připojila se i paní
senátorka ing. V. Domšová a primátor města Pardubic – ing. J. Deml.
Potom při pěkné dechové hudbě proběhlo sportovní odpoledne (viz. fotografie).

Po celou dobu konání byla otevřena krásná výstava fotografií, starého nářadí, náčiní,
i mnoha jiných dokumentů týkajících se naší minulosti.

Ve večerních hodinách se vyměnily kapely. K poslechu a tanci zahrála kapela „Bylo nás
pět“. Toto se protáhlo až do pozdních nočních hodin.
K tomu všemu bylo připraveno chutné jídlo a pití. Tato akce byla velice příjemně a
kladně hodnocena.
Vážíme si všech lidí, kteří byli ochotni ve svém volném čase pro své spoluobčany
zorganizovat tuto akci a s ní spojených spoustu zajímavých věcí. Tímto bych chtěla jménem
organizátorů poděkovat všem občanům a sponzorům, kteří se k tomu všemu přičinili. Ještě
jednou „DÍK“.

akcí.

Užijte si krásné prázdniny, načerpejte hodně sil a na viděnou na některé z příštích

E-mail: ou.trusnov@worldonline.cz

Navštivte naše internetové stránky na, na kterých mimo jiné naleznete i tento
zpravodaj v barevné podobě www.holicko/trusnov.cz
Další číslo vyjde : říjen 2007

Závěrem:

Rok 2007 se přehoupl do své druhé poloviny, ani se
tomu nechce věřit. Přichází období sluníčka, teplých
letních dnů a pro děti samozřejmě prázdniny. Věřím,
že léto nám přinese spoustu nových zážitků a náměty
pro obecní zpravodaj se jenom pohrnou.
ZPRACOVALA:

KDO

LENKA VOJTÍŠKOVÁ

MÁ ZÁJEM O DVD“600 LET OBCE, ZVEŘEJNĚNÍ PRAPORU,

PŘIHLÁSÍ V PRODEJNĚ.

(FILM

CCA

2

HODINY, FOTOGALERIE)

110

LET HASIČŮ“, NECHŤ SE

