a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

4/2009

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, nastává poslední čtvrtetí roku 2009, které končí
nejkrásnějš ími svátky roku – Vánoci. Přeji Vám hodně zdraví, š těstí a spokojenosti v novém roce.

PRANOSTIKY
1. Svatý František zahání lidi do chýšek. (4.10.)
2. Po svaté Tereze, mráz po střechách leze. (15.10)
3. O všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou, přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se
nadějem. (1.11.)
4. Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě. (19.11.)
5. Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
6. Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 7.7. 2009
OZ schvaluje:
1. Zápis do kroniky obce – p. Kudrna předložil návrh na zápis do kroniky za rok 2008. Zastupitelstvo
souhlasí se zápisem do kroniky.
2. Cenu za odpadní pytle s logem svozové firmy ve výši Kč 20,-- od 1. 7. 2009 firma, která sváží odpady,
již nebude brát vlastní pytle přiložené k popelnici naplněné odpady. Pokud občan chce použít
k popelnici ještě pytel, musí použit pouze pytel s logem firmy, který si může zakoupit na OÚ. Pytle stojí
20, - Kč.
3. Rozpočtová opatření č. 8 a č. 9
OZ ukládá:
1. Zjistit cenu studny
2. Rozdělit hasičskou výzbroj pro dva SDH -5 obleků do Opočna a 5 obleků do Trusnova
3. Dohodnout s p. Kysilkou cenu pozemků
4. Účastnit se školení o údržbě místních komunikací
5. Zkontrolovat opravu střechy za školou- opravu provedla firma Pištora. Je nutné zkontrolovat, zda je
oprava dostatečná.
6. Zajistit vyčištění rybníčků v obci – je třeba vyřezat trávu, natřít zábradlí..
7. Zjistit informace o daru pro Hospic Chrudim
OZ bere na vědomí
1. Zprávu o situaci ohledně komunikace v Žice – je podepsaná smlouva na zajištění projektu, stavebního
řízení i podání žádosti o dotaci.
2. Zprávu o instalaci datových stránek obce
3. Zprávu o kanalizaci Trusnov – Opočno- Byli zde zástupci Pardubického kraje, životního prostředí,
provedli místní šetření, jednání se také zúčastnil projektant Ing. Myška. Nyní bude vše projednáno na
zastupitelstvu kraje.
4. Zprávu o chystané digitalizaci v katastru nemovitostí
5. Zprávu o nákupu vleku za traktor
6. Zprávu o chystaných opravách vodovodu

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 15.9.2009
OZ schvaluje:
1. Pronájem pozemků Morasu Moravany za cenu dle dodatku ke smlouvě
2. Záměr prodeje pozemku p. Kysilkovi a odkup pozemku od p. Kysilky
3. Záměr prodej pozemku 362/8
4. Sponzorský dar pro fotbalisty v Jaroslavi ve výši Kč 5 000,-.
5. Sponzorský dar na Hospic Chrudim ve výši Kč 10 000,-.
OZ ukládá:
1. Rozdělit hasičskou výzbroj pro 2 SDH- rozdělení obleků pro oba sbory Trusnov i Opočno
2. Prohlédnout pozemek v Žice, který žádají odkoupit manželé Říhovi
3. Posoudit 2 stromy u Grégrových v Opočně
OZ bere na vědomí:
1. Zprávu o situaci ohledně komunikace v Žice – proběhla již 3 jednání, v některých místech není cesta
obecní, je nutné dořešit.
2. Zprávu o kanalizaci Trusnov – Opočno- bylo projednáno v radě Pard. Kraje. Brzy se budou řešit
přípojky. V říjnu se bude řešit žádost o dotaci. Kraj nás tlačí, aby byla čistička v Opočně, protože by
stavba byla levnější, proto se vše táhne. Také jsou nedořešené otázky kolem DPH, zda je součástí dotace
nebo ne. Nikdo není schopen na tuto otázku zodpovědně odpovědět. Učiníme dotaz na SFIF.
3. Zprávu o finančním vypořádání – vlajka EU
4. Zprávu o STK vozidel SDH Trusnov i Opočno – zajistí si sbory sami, ručí za to velitelé.
5. Zprávu o revizi katastrálního operátu Opočno - proběhne dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí. Na obecním úřadě bude k dispozici počítač s mapami, do kterých budou
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moci občané nahlížet po dobu 10 dnů a budou moci uplatnit námitky proti jeho obsahu. OÚ zajistí
občana, který bude PC obsluhovat. Akce proběhne ve dnech 23.9.2009 – 7.10.2009.
6. Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce – bude se konat 29.10.2009 v 8 hodin.
7. Zprávu o volbách, které se zatím nebudou konat
8. Zprávu o opravách na hydroglóbusu – celková částka asi 60 tis. Kč. Je komletní nátěr, zrevidovaná lana,
faktura se bude platit.
9. Zprávu o dopise p. Vodvárkové z Opočna – na základě stížností občanů v Opočně
Diskuze
1. Informace MAS Holicko- náš zástupce je Ing. Hemer, skupina začala pracovat a měla by dosáhnout na
určité dotace. Náš zástupce bude podávat zprávy. Kdysi jsme žádali přes MAS o opravu kapliček a
nedopadlo to. Pokud by letos bylo možné na tento účel získat dotaci, potřebovali bychom naše kapličky
opravit – nová okna, dveře..
2. Byla provedena kontrola hasicích přístrojů.

Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech:
14. října 2009
11. listopadu 2009
9. prosince 2009
Trhy v Holicích, v Holubově ulici proběhnou v těchto termínech:
19.října, 16.listopadu, 14.prosince
INFORMACE O VOLBÁCH – ukončení příprav
Ústavní soud zrušil dne 10. září 2009 ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké
sněmovny ČR, a tím pádem zrušil konání voleb ve dnech 9. a 10. října 2009.
Státní volební komise na svém mimořádném zasedání uložila všem volebním orgánům ukončení příprav na
tyto volby.
OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
Obecní úřad v Trusnově oznamuje, že dne 7.10. 2009 MVDr. Josef Zima bude provádět vakcinaci proti
vzteklině. Cena za vakcinaci pouze proti vzteklině je Kč 100,-.
Cena za kombinovanou vakcínu proti 7 chorobám je Kč 330,-.
Očkovací průkazy vezměte s sebou.
Franclina – 16.45, Trusnov – 17.00, Opočno – 17.15, Žika – 17.45
Veterinární ambulance MVDr. Josefa Zimy
Býšť 112, mob. 602412618
Zpráva Střeleckého klubu Jaroslav
Střelecký klub Jaroslav o.s. IČ 26592959, se sídlem Jaroslav 62, Registrace u MV ČR pod č.j. VS/11/50146/02-R.
Střelecký klub Jaroslav o.s. dne 29.8.2009 otevřel vlastní nově postavenou klubovou střelnici.
Střelnice je po všech stránkách schválená, provoz zde je povolen Policií ČR. Jedná se o střelnici pro kulové
zbraně, maximální vzdálenost terčů od palebné čáry je 100 m. Pro střelce je zde 6 boxů pro střelbu vstoje a
vleže.
Mimo členů SK mohou střelnici použít i ostatní občané, kteří vlastní platný zbrojní průkaz a ke střelbě
použijí schválenou zbraň. Pro tyto ostatní občany je střelnice otevřená zatím každou neděli od 9.00 do 12.00
hod. za přítomnosti správce střelnice z řad SK Jaroslav.
Za SK Jaroslav, Marie Buriánková, jednatel
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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.

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

ÚMRTÍ

Dne 20. 9. 2009 zemřel pan Robert Zach věku 41 let.
„Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.“
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Hodiny orientálního tance
V Trusnově na sále KD se opět uskuteční hodiny orientálního tance. Lektorkou bude paní
Adriena Morávková z taneční školy AMOR z Chrudimi.
Cvičení orientálního tance je velice prospěšné pro zdraví člověka:
- Zlepší se pohyblivost kloubů, zmírní se bolesti páteře a posílí se svalstvo zad,
- Uvolní se boky, napětí a křeče svalstva,
- 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 a nízké sebevědomí
Tanec není omezen věkem, postavou ani talentem.
Lze ho doporučit všem ženám.
Kurz začne podle požadavků přihlášených a bude se konat na sále v Trusnově. Pokračování
bude vždy 1 x týdně po dobu 10 týdnů, přesný den se domluví na prvním setkání. Jedna lekce
trvá 1,5 hodiny. Kurz začně, pokud se přihlásí alespoň 10 žen. Cena za 10 lekcí je 800,- Kč
(platí se při první lekci).
Přihlašujte se buď v prodejně v Trusnově u p. Bartákové nebo na OÚ v Trusnově u p.
Buriánkové, kontaktní telefon : 605264388

Spolek přátel sportu Trusnov pořádá
19. prosince 2009

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
prezentace od 8.00 hodin, začátek turnaje od 9.00 hodin, hrají se dvouhry – pouze
neregistrovaní, občerstvení zajištěno, sponzorské příspěvky vítány
Na Vaši účast se těší Spolek přátel sportu
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Vzpomínky na 3. čtvrtletí roku 2009 ve fotografiích
6.srpna došlo ke změně velitele SDH Trusnov.
Novým velitelem se stal pan Miroslav Jakoubek.
Tímto děkujeme dosavadnímu veliteli p. Pavlu Mondočkovi

SDH – účast na závodech na
Tyníšťku 15. srpna 2009

SDH Trusnov

Veteráni
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SDH Opočno

SDH Opočno - ženy
SDH Trusnov při stavění stanu při různých příležitostech.
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29. srpna 2009

Zúčastnilo se 16 týmů

VÍTĚZOVÉ TURNAJE
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11. července se uskutečnil výlet amatérských divadelníků a jejich rodinných příslušníků do
Lysé nad Labem a jejího okolí
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KD Holice informuje:
Ostatní:
6.10.2009 od 16.00 - Akademie pro pokročilé a seniory – Emil a Růžena Holubovi – přednáška pana Pavla Hladíka bude probíhat
v Památníku Dr. Emila Holuba. Akademi pro starší a pokročilé je určena pro všechny, kteří mají zájem rozšířit své znalosti. Sestává
se z 8 přednášek a cena předplatného na celý cyklus je 100,- Kč. V případě zájmu pouze o některé přednášky je cena 20,- Kč za jednu
přednášku.
6. 10, 2009 od 17.30 ZAHAJOVACÍ HODINU KURZŮ
Angličtina
pondělí 21.9. od 17.00 hod - klubovny KD
Jóga
středa 23.9. od 18.00 hod - klubovny KD
Orient. tance
pondělí 5.10. od 19.00 hod - klubovny KD
Tai - chi
úterý 6.10. od 17.30 hod - klubovny KD
Obsluha PC
čtvrtek 8.10. od 16.00 hod - ZŠ Holubova
HOLUBOVY HOLICE 2009 – město Holice ve spolupráci s KD města Holic pořádá pod záštitou senátora JUDr. Miroslava Antla
6.10.od 16.00 – v Památníku Dr. Emila Holuba – vernisáž obrazů MUDr. Vlastníkové, přednáška Emil a Růžena Holubovi.
7.10. od 14.30 – v Lázních Bohdaneč – vernisáž výstavy „Dr. Emil Holub – africký cestovatel“
9.10. od 18.00 - otevření salonku manželů Holubových v KD
9.10.od 19.00 – koncert skupiny M-bunda Afrika v památníku
10.10. od 10 – 14.00 hodin – africká dílna v klubovnách KD
10.10.od 14 – 15 .00 – školička bubnování v památníku
Generální partner : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurace Group, partneři akce: Pardubický kraj, Město Holice, Lesní
družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Rádio OK, Qutro Izol s.r.o. Třebechovice pod Orebem, Tiskárna PORS s.r.o., Gambrinus
23.10 od 20.00 v klubu „U Holuba“ vystoupí Smyčcový kvartet Horní Jelení. Jedná se o soubor, který se úspěšně představil v červnu
na Dnech Holicka 2009. V druhé polovině pořadu se představí soubor „Sax Q“ Choceňské saxofonové kvarteto., vstupné 50,- Kč.
31.10. od 19.00 – Horečka noci – vystoupení travesti skupiny KOČKY s grandiozní výpravnou show., vstupné 190,180,170 Kč
14.11. od 19.00 – Narozeninová párty JG DIX – Již 5 let s Vámi – jedná se o slavnostní koncert populární holické jazzové kapely,
který mapuje její dosavadní pětiletou existenci od vzniku až po současnost. V průběhu pořadu zazní mnoho známých jazzových
melodií od českých i zahraničních autorů, dozvíte se i řadu zajímavostí ze života této formace. Na podiu se představí nejen současná
sestava, ale i externí spolupracovníci a bývalí členové. JG Dixu přijde se svým malým hudebním dárkem kromě jiných popřat i
stříbrná superstar Šárka Vaňková, vstupné 100,- Kč, koncert se uskuteční ve velkém sále KD Holice
21.11.2009 od 19.30 – Nebyla to pátá, bylo to devátá – hra Aldo Nikolaje o životním trojúhelníku v režii J. Menzela, hrají: R.
Hrušinský, J. Švandová a J. Carda
24.11.2009 od 16.00 - Akademie pro starší a pokročilé – Civilizační nemoci – jak se proti nim bránit? – přednáška paní MUDr.
Jany Hatlové bude probíhat v klubovnách KD Holice – jedna z cyklu 8 přednášek
15.12. od 16.00 – Akademie pro starší a pokročilé – Mýty a legendy dějin – přednáška pana Lukáše Pešky bude probíhat
v klubovnách KD Holice – jedna z cyklu 8 přednášek
19.1. od 16.00 - Akademie pro starší a pokročilé – Osobnosti kraje – představení významných rodáků Pardubického kraje proběhne
v klubovnách KD Holice – jedna z cyklu 8 přednášek
23.2. od 16.00 – Akademie pro starší a pokročilé – Hudba v proměnách staletí III. – přednáška paní Jaroslavy Janečkové bude
probíhat v klubovnách KD Holice. – jedna z cyklu 8 přednášek
KINO:
6.10.2009 od 19.30 - Dobře placená procházka – film Miloše Formana podle slavného divadelního představení Jiřího Suchého.
Hrají: J. Suchý, D. Zázvůrková, P. Stach, P. Píša, T. Hálová, vstupné 70,- Kč.
13.10.od 17.00 - Vzhůru od oblak – animovaná komedie o 78 letém prodejci balonků, který si splní svůj sen a odletí do divočiny
Jižní Ameriky. Vstupné – 70,- Kč
13.10. od 19.00 – Muži v říji – veselá komedie o velkých věcech na malém městě. Režie: Robert Sedláček, hrají j. Plesi, E. Vrbková,
M. Trnavský, J. Hanzlík, M. Vančurová, P. Zedníček, J. Dulava, J. Lábus a další. Vstupné 70,- Kč
20.10.od 19.30 – Jménem krále - historické drama s kriminální zápletkou ze 13.století. Režie: P. Nikalajev, hrají: K. Roden, K.
Issová, J. Kanyza, D. Prachař, L. Vaculík, M. Hrubešová, M. Štěpánek a další, vstupné 70,- Kč., přístupno od 12 let
27.10. od 19.30 – Jánošík – Pravdivá historie – výpravný velkofilm o nejslavnějším zbojníkovi podle scénáře Evy Borušovičové,
která několik let studovala archivní záznamy a dokumenty. Režie: A. Holland, K. Adamik, hrají: V. Jiráček, I. Martinka, M.
Zebrowski, S. Z. Canner, M. Labuda, R. Krajčo a další, vstupné 70,- Kč, přístupno od 15 let
3.11. od 19.30 – Veni Vidi Vici – romantická komedie vypráví příběh mladého a sportovně nadaného Honzy, který se z chudého
studenta stane slibným golfistou. Režie: P. Gobl, J. Chlumský, hrají: F. Tomsa, J. Kocurová, S. Nováková, B. Klepl, V. Postránecký a
další, vstupné 70,-.
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A trochu vánoční nálady…..
VÁNOCE
Vánoce. Jsou to nejoblíbenější a nejznámnější svátky na celém světě. Vánoce jsou svátky klidu a míru. Každý by
se měl zastavit a strávit čas se svými přáteli a rodinou. V dnešní uspěchané době je to nadmíru důležité. Vánoce
se slaví po celé zeměkouli naprosto odlišně. Tradice oslavy Vánoc se naprosto liší. A to nejen v rámci států, ale
také kraj od kraje. Lidé, kteří žijí kousek od sebe tak slaví Vánoční svátky naprosto jinak. A rozdíly nejsou
jenom v jídle, ale také v tom, jak a kdy si lidé dávají vánoční dárky nebo jaké jsou tradiční vánoční ozdoby.
Například u nás je tradice předávat dárky na štědrý den po večeři. Za oceánem se ale vánoční dárky předávají
až následující den ráno. Děti jsou tedy natěšené a vstávají velmi brzy. U nás je zase tradice jíst rybu. Tímto
jsme poměrně velkou vyjímkou, většinou se jí zvěřina nebo drůbež. Některé země a především pak náboženství
slaví vánoční svátky v jiné datum. Ve většině světa je ale symbolem vánoc vánoční strom. Vánoční stromeček je
převážně ozdoben dřevěnými ozdobami a baňkami. Poslední dobou se stává velice moderním slaví vánoční
svátky mimo domov. Hodně lidí tak cestuje k moři, kde v naprosto jiném prostředí slaví vánoce a předávají si
dárky. Představa strávit vánoce například v Egyptě je jistě velice lákavé. Je to netradiční, ale hlavně se
nemusíte o nic starat. Nemusíte tak být ve stresu z příprav. To je především negativum pro ženy. Ty se většinou
o příjemné vánoce starají a to přináší hodně stresu a práce. Pomoc si tak určitě zaslouží a každé poděkování
jistě zahřeje na duši.

Mráz namaloval na okna bílou krajinu
a vánoční čas zase přišel k nám,
svět na sebe vzal po roce bílou peřinu
a každý začal věřit pohádkám.
Ať se Vám splní, po čem srdce touží
a štěstí se snese na Váš práh,
přejeme také, ať zdravíčko slouží
a žijete jako v pohádkách...
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Nashledanou při dalším číslo našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 2010.

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. prosince 2009
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