a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

3/2009

Váţení čtenáři, milí spoluobčané, přichází doba letních prázdnin, dovolených. Příjemně si
odpočiňte a ve volných chvílích se začtěte do těchto řádků

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

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Jaký červenec, takový leden.
Kdyţ prší na svatého Rocha (16.8.), je pak pěkný podzimek.
Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů kaţdý den trochu.
Je-li jasno na den svatého Mauricia (22.9.), bude v zimě mnoho větrů.
O svatém Jeronýmu (30.9.) připravuj se uţ na zimu.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 14.4. 2009
OZ schvaluje:
1)

Natření globusu a revize lan

OZ bere na vědomí
1)
Konání auditu obce dne 14.5.2009
2)
Zprávu o opravě silnice v Žice Zajišťují se podklady pro stavební povolení a možnosti
dotace na opravu místní komunikace v osadě Žika - jedná se o firmu Chládek a Tintěra.
3)
Volby do EU – proběhnou 5. a 6.června, je připravena volební komise ve složení Vojtíšková,
Jílková, Motyčková, Hloupá J, Kudrna ml.
4) Zprávu o kanalizaci Trusnov – Opočno – začlenění obce do soustavy kanalizací a vodovodu okresu
Pardubice. Stavební povolení je zajištěno.Bude podána žádost o dotaci.
Zpráva o chystané digitalizaci v katastru nemovitostí

Usnesení z veřejného obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 2.6.2009
OZ schvaluje:
1) Plnění rozpočtu obce k 30.4.2009
2) Závěrečný účet obce k 31.12.2008
3) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2008
4) Audit obce ke dni 31.12.2008
5) Provedenou inventarizaci obce k 31.12.2008
6) Vyřazení z majetku obce – vozidlo Robur a kopírka Minolta – Robur byl dán k likvidaci a odhlášen
z evidence vozidel, kopírka byla nefunkční. Zastupitelstvo schválilo vyřazení těchto předmětů
z evidence majetku obce.
7) Zadat vypracování projektu, rozpočtu, stavebního povolení a žádosti o dotaci na opravu místní
komunikace v Žice
OZ ukládá:
1)Vyřešit svoz odpadů
2) Řešit rozdělení hasičské výstroje z dotace
OZ bere na vědomí:
1)
Konání voleb do EU
2)
Instalace datových stránek – Jedná se o
informační systém obcí. Jedná se o povinnost
vyplývající ze zákona 300/2008 Sb.
3)
Kanalizace Trusnov – Opočno
4) Digitalizace v katastru nemovitostí
5) Nákup nákladního vleku – byl zakoupen starší vlek od Moras a.s. Moravany
6) Zprávu a chystaných opravách na vodovoduV budoucnu se počítá s vybudování šachet
pro každou obce, aby byla možná kontrola
odebraného množství vody a strát na
vodovodním řádu. Letos se provede nátěr
globusu a revize lan. Byla stanovena
povodňová komise, předsedou je starosta
obce.
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Diskuze
1. Svoz odpadu /problém s odvozem pytlů/Pro další svoz si občané zakoupí pytle s logem svozové firmy na
obecním úřadě jeden pytel za cenu 20.-Kč
2. Informace MAS Holicko
3. Hasičské výstroje a vozidlo GAS v Opočně
4. Poděkování divadelnímu spolku za reprezentaci obce

Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech:
22. července 2009
19. srpna 2009
16. září 2009
14. října 2009
11. listopadu 2009
9. prosince 2009
Trhy v Holicích, v Holubově ulici proběhnou v těchto termínech:
13.července, 17.srpna, 14.září, 19.října, 16.listopadu, 14.prosince
Neméně pěknou tradicí se stalo uctění výročí narození našich občanů počínaje 60. rokem.
O 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.

ZÁŘÍ
Friml Jaromír

83 let

Jílková Vlasta

60 let

Roček Václav

86 let

Upozorňujeme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jubilea byla zveřejněna, aby tento svůj poţadavek oznámili na
obecním úřadě, popř. tel. 725241455. Děkuji

ÚMRTÍ

Dne 20. 4. 2009 zemřela paní Jana Hemelíková roz. Šejnohová věku 46 let.
“Čas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdci zůstávají“
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolek přátel sportu Trusnov pořádá v sobotu 29. srpna 2009 od 9.00 hodin na
hřištích za školou

Občerstvení zajištěno!

Sboru dobrovolných hasičů Trusnov pořádá 12. září od 20.00 hodin v KD Trusnov

Všichni Vás srdečně zvou pořadatelé.
Bliţší informace týden před akcí na plakátech.

Vzpomínky na 2.čtvrtletí roku 2009 ve fotografiích:
„Naposledy“

DĚVČE Z HOR
Začalo to v polovině října
minulého roku a málokdo z aktérů
věřil v tak velký úspěch. A právě
proto, ţe tato akce se objevila
v tisku i v rozhlase, se k ní ještě
vracím, přestoţe od té doby uplynuly
uţ 2 měsíce.
V předvečer Velikonoc, v sobotu
11. dubna proběhla ve 13.00 hodin
generálka a v 17.00 hodin premiéra.
Dlouhotrvající potlesk diváků ve stoje
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všechny učinkující odměnil za půlroční práci a nechyběly tu a
tam i slzičky dojetí a radosti.
V následujících dnech pak nastala doslova „tlačenice“ o
místa na další představení. Nejenom lidé z naší obce, ale i
z blízkého a vzdáleného okolí si nechtěli nechat ujít tento
nevšední záţitek. Sál „U Frimlů“ byl kaţdé představení
doslova naplněn k prasknutí, včetně derniéry, která byla 1.
května. K překrásné atmosféře a pohodě všech představení
přispěl i provoz stánku s občerstvením před sálem, kde se
diváci mohli posilnit klobásami, pivem, medovinou a dalšími dobrotami. Za to patří poděkování
hlavně M. Frimlovi a všem, kteří se při obsluze střídali. Nebylo jich málo a nemohu je ani
jmenovat, abych na někoho nezapomněla. Stejně tak je důleţité poděkovat i sponzorům za
upečení cukroví a finanční dary, které velmi přispěly k úspěchu celé akce. Na a v nemalé míře
k té pohodové atmosféře přispělo i překrásné počasí.
Samozřejmě je nutné také se zmínit a pochválit technické zabezpečení divadelní hry. Byli
to M. Vojtíšek, P. Kudrna st. A L. Vojtíšková, kteří zajistili osvětlení, stavbu kulis, spouštění
opony, tisk plakátů a vstupenek a výstavku v přilehlých prostorách. Bez jejich práce a pomoci by
výkony herců neměly ten výsledek a ohlas. A tak se teď konečně dostávám k hercům. Ti byli
skutečně nejdůleţitější.
S vděčností, s trochou nostalgie a někdy i
s úsměvem na rtech budou vděční diváci vzpomínat
na představitele jednotlivých rolí. Myslím, ţe kaţdý
z nich se něčím zapsal do divácké paměti. Určitě
nezapomeneme na pomalovaného Kubíčka, který celé
představení otevíral a velmi dobře ho zahrál Jára
Jílek ml. Samozřejmě se nám vybaví zlatovlasá
Anička a její ţenich Frantík v podání Ireny
Jakoubkové a Jindry Hemera. František Říha ztvárnil
s úspěchem roli barona a Lenka Bartáková roli jeho
sebevědomé manţelky Kamily. Skvěle zahrány byly postavy
ústřední
milenecké
dvojice
Mařenky a Jeníka v podání Líby
Škorpíkové a Mirka Jakoubka.
Nelze ani se nevzpomenout na
dialogy chalupníka Charváta a
jeho ţeny Terezky, tak dobře
podané Jitkou Kudrnovou a Zdeňkem Škorpíkem. A máme tady
dohazovače Kuse a jeho nejlepší scénu s baronkou a koštětem
zahranou bezvadně Vlastou Buriánkem. A vzpomeňme si také na švitořivou Toničku s plnou
ošatkou svatebních koláčů – to byla Irena Frimlová. A bez
chasy, coţ byli Radek Motyčka, Ondra Šťastný, Pavlína
Kudrnová a Andrea Škorpíková, by představení nebylo úplné.
Ale jistě mi všichni odpustí, kdyţ přiznám, ţe nejvíce se mi
líbili Polykarp a Isidor, tedy Petr Nováček a Robert Zach. Ti
svými dialogy, kouřením lupeníčka a neovladatelnou chutí na
štrudl rozesmávali celé hlediště.
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Co ještě zmínit na závěr? No samozřejmě ţivou hru na harmoniku,
která doprovázela celá představení. Vţdyť nejednomu divákovi se
objevily slzy v očích při tklivých melodiích a nebo naopak mnohému bylo
do tance při závěrečném „Proč bychom se netěšili“.
Děkuji , Pepo Kudrno, za ten perfektní doprovod, děkuji všem
hercům, technickému personálu a všem sponzorům.
Děkuji, ţe jsem u toho mohla být.
Děkuji za stovky nadšených diváků
Hana Dědičová

Foto z divadelního představení: Michal Čejka a Lenka Vojtíšková

OKRSKOVÁ VALNÁ HROMADA
se konala 25. dubna 2009 v KD Trusnov

30. dubna se za školou konalo
„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“.
Občerstvení bylo zajištěno,
i děti měly o zábavu postaráno.
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Turnaj v malé kopané
30. května 2009

Vítězové turnaje

I přes nepříznivé počasí, které tento turnaj
doprovázelo, se turnaj vydařil.

Turnaj v pétanque
30. května 2009

Někdy rozhodovaly i centimetry
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Volby do Evropského parlamentu konané ve
dnech 5.6.-6.6.2009

Celkem voličů : 181
volilo 95 voličů – tj. 52,49 %
Z toho TRUSNOV
104 volilo 60 tj. 58%
OPOČNO
40
6 tj. 15%
FRANCLINA
18
15 tj. 84%
ŢIKA
19
14 tj. 74%
1
3
4
5
9
11
14
21
22
24
31
32
33

LIBERTAS.CZ
VĚCI VEŘEJNÉ
ODS
SUVERENITA
EVR. DEMOKRATICKÁ STRANA
DĚLNICKÁ STRANA ZELENÝCH
SDŢ – STRANA DŮST. ŢIVOTA
KSČM
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ
DĚLNICKÁ STRANA
NEZÁVISLÍ
ČSSD

1 HLAS
2 HLASY
9 HLASŮ
7 HLASŮ
1 HLAS
1 HLAS
7 HLASŮ
11 HLASŮ
2 HLASY
1 HLAS
3 HLASY
1 HLAS
49 HLASŮ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OPOČNO
pořádal 13. června 2009 TURNAJ V MALÉ KOPANÉ A PETANQUE

8

ZLATÉ POSVÍCENÍ ČESKÉHO ROZHLASU
vysílané dne 19.4.2009 ve 12.00
Cestu do Trusnova lemuje rozkvetlá alej
Trusnov, Franclina, Žika a Opočno, tak se jmenují
čtyři vesničky, které dohromady tvoří správní území
obce Trusnov. A právě tam se v neděli vypravíme s
Lukášem Peškou a rozhlasovým Posvícením. Trusnov
leží v krajině, jejíž ráz určuje rybník Lodrant a řeka
Loučná, asi čtrnáct kilometrů od střediskových Holic.
V obci s počátky sahajícími do začátku 15. století, žije
225 obyvatel. Celé území má charakter venkovského
osídlení bez průmyslové výroby. Řekne-li se Trusnov,
zpozorní především milovníci triatlonu, jehož
vyznavači v obci aktivně působí, stejně jako Spolek
přátel sportu, dobrovolní hasiči a nově i divadelní
ochotníci.
Kdyţ jsem přijíţděl minulý čtvrtek do Trusnova natáčet další díl rozhlasového Posvícení, bylo krásné slunné
jarní dopoledne. V Jaroslavi jsem odbočil ze silnice I/35, projíţděl jsem ze zimního spánku se probouzejícími
lesy, pole se skvěla svěţí jarní zelení, třešňové aleje kolem vesnické silnice bíle kvetly. Hluk frekventované
silnice ztichl a bylo slyšet jen sem tam nějaký traktor. Krajinu v okolí Trusnova totiţ tvoří rozsáhlá pole
rozdělovaná lesy. Trusnov leţí na samém pomezí bývalého pardubického, orlického a chrudimského okresu,
vzdálen asi čtrnáct kilometrů od střediskových Holic. Správní území obce tvoří čtyři vesnice - Trusnov Opočno,
Franclina a Ţika. Dohromady v nich ţije asi dvě stě třicet obyvatel. Ráz krajiny, navýsost zemědělské a tudíţ
netknuté jakýmkoli průmyslem, určuje řeka Loučná a rybník Lodrant. Ostatně těch rybničních ploch bývalo v
okolí Trusnova více, dnes jsou jiţ zavezeny. Vodní plochy a toky pak ovlivnily i tvorbu obecních symbolů.
"Posvětili jsme je před dvěma lety, kdy jsme oslavili šest set let o první písemné zmínky o obci. Ve znaku jsou
na modrém poli čtyři zlaté obilné klasy, které představují jednotlivé části. Pak tam je štika symbolizující řeku
Loučnou a kapr, který symbolizuje rybníky," řekl starosta obce Zdeněk Barták. Doloţitelná historie obce se
datuje do počátku 15. století. Obec ale vznikla pravděpodobně mnohem dříve, asi ve třináctém století poblíţ
Trstenické stezky, důleţité obchodní spojnice mezi Uhrami, Moravou a Čechy. Nejstarším známým drţitelem
Trusnova byl Ctibor z Uherska. Obec i okolí často provázely válečné nepokoje. Tak naříkal jiţ v roce 1308
přepadl o obce Opočno německé vojsko oddíl českých rytířů, který nad německou přesilou slavně zvítězil.
Pohromu však přinesl vpád Maďarů v roce 1469, který zničil celý Trutnov. Dnes ţije obec pokojným a klidným
ţivotem, bohatým na společenské, kulturní, ale především sportovní akce. Působí zde dva sportovní oddíly Nový věk Triatlon a Spolek přátel sportu. "Tradičně v březnu pořádáme Běh okolo Trutnova, ale naší členové
se účastní i řady prestiţních závodů po celé republice," uvedl triatlonista Milan Dudek, který se do Trusnova
přistěhoval před dvaceti lety. "Jsem zde spokojený. Je to klid, lidé se mezi přátelí a je to na ţivotě v obci znát,"
řekl Dudek. Pro amatérské sportovce, milovníky stolního tenisu, nohejbalu či malé kopané pak pořádá řadu
turnajů Spolek přátel sportu. Raritou Trusnova jsou dva sbory dobrovolných hasičů. "Ten náš vznikl v roce
1897 a dnes máme okolo šedesáti členů," řekl starosta trusnovského sboru Jaroslav Jílek s tím, ţe s druhým
sborem jsou rivalové. "Je to ale zdravá rivalita. Náš sbor je sice mladší, zato máme lepší výsledky v soutěţích,"
pochlubil se za sbor v Opočně Jaroslav Johan. Nejen sportem ale ţiv je člověk. "Kdyţ jsme se manţelem do
Trusnova přistěhovali našli jsme na půdě truhlu se starými divadelními scénáři. V domě, který jsme koupili
totiţ kdysi bydlel reţisér trusnovských ochotníků," uvedla Jitka Kudrnová, která se zaslouţila o obnovení
ochotnického divadla v Trusnově. To dřívější totiţ zaniklo někdy v padesátých letech minulého století. "S
několika přáteli jsme nacvičili veselohru z roku 1934 od Hely Švehlové Děvče z hor a nedávno jsme měli
premiéru. Byla slavná. Lidé nadšeně aplaudovali a ti starší vzpomínali na své dětství, kdy ještě naši předchůdci
hráli," směje se Jirka Kudrnová. Cesta k premiéře ale nebyla jednoduchá. "Museli jsme opravit sál bývalého
hostince, a to nám vzalo hodně času a sil. Musím za to poděkovat našim, jak říkáme, technikům," řekla
Kudrnová. Velkou radost ochotníků udělal nález starých původních kulis. S malovanou oponou, na níţ je výjev
Trusnova před sto lety, je nadšení adepti Thalie našli na půdě obecního úřadu. Z vyprávění s Jitkou Kudrnovou
také vyplynulo, ţe se do budoucna moţná začne v Trusnově hrát i loutkové divadlo.
9

KD Holice informuje:
Ostatní:
13.7.2009 od 17.00 – HOLICE VE FOTOGRAFII – ve výstavní síni kulturního domu proběhne od 13. července do 31. srpna výstava
fotografií známého fotografa Ladislava Formánka. Výstava bude otevřena kaţdý den od 9.00 do 16.00 hodin.

Protoţe další číslo vyjde aţ po prázdninách, dovolte mi abych
popřála našim prvňáčkům – Honzíkovi Jakoubkovi a Filipu Růţkovi
hodně úspěchů a záţitků v první třídě ZŠ Horní Roveň.

Další číslo našeho zpravodaje vyjde v ŘÍJNU 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. 725241455,
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. září 2009
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