a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

1/2012

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
Je tu „opět“ nový rok a s ním nové číslo naš eho zpravodaje, které už jako obvykle
začně pranostikami. Jednu z nich si dovolím již na začátek: Nastane-li Nový
rok v neděli, lze očekávat mírnou zimu, příznivé a úrodné jaro, větrné časy
letní a příznivou žeň. Myslím, že kdyby se to vyplnilo, čekal by nás docela
příjemný rok 2012.

PRANOSTIKY
1.N
Na Nový rok se nemá nic půjčovat ani ze stavení vynáš et, protože by to při
hospodaření v příš tím roce scházelo.
2.O
O svatém Fabiánu bez kožichu ani ránu.(20.1.)
3.N
Nemrzne-li do Fabiána a Šebestiána, potom již nemrzne. (20.1.)
4.N
Na Hromnice se nemají konat žádné práce, aby hrom neuhodil.(2.2.)
5.V
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
6.S
Svatý Josef s tváří milou, končí zimu s plnou silou.
7.V
Vane-li vítr svatého Josefa od východní strany, urodí se hojně obilí a slámy, vane-li vítr svatého Josefa ze
západní strany, bude hojně vařiva a trávy.
8.N
Na svatého Jáchyma u nás zima končívá. (20.3.)
9.S
Sluneční svit na Zvěstování Panny Marie zvěstuje úrodný rok. (25.3.)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 13. 10. 2011

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Nabídku části KD k pronájmu
2. Členství p. Milana Frimla v Hospodářské a lesní společnosti
3. Prodlouţení pronájmu p. Štorkové na dobu určitou do 31. 3. 2012
4. Pozvání p. Bartáka ohledně podání informaci k vodovodu Chroustovice
5. Rozpočtové opatření č. 10
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Spor p. F a p. N. - v řešení SÚ Holice
2. Zápis z jednání SDH Opočno a Trusnov s obecním zastupitelstvem
3. Ţádost p. Kaplana o příspěvek na opravu kostela
4. Zprávu o pozastavení akce komunikace Ţika

Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 10. 11. 2011

Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sloţení inventarizační komise
Pozastavení akce Ţika z důvodu nedostatku financí
Povolení odběru vody ŘSD ze stávajícího vodovodu
Termín veřejného zasedání 16. 12. 2011 v 19.00 hod.
Zprávu finanční komise
Objednání kontejneru na papír
Rozpočtové opatření č. 11

Zastupitelstvo ukládá:
- starostce - vydání dodatku č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2011 a seznámení občanů obvyklým
způsobem
Zastupitelstvo bere na vědomí
1. Návrh rozpočtu obce na r. 2012
2. Návrh rozpočtového výhledu na r. 2012 - 2015
3. Návrh rozpočtu Vodovody Chroustovice na r. 2012
4. Zprávu o věţích Vítkovice - Moras akciová společnost

Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 6. 12. 2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. úpravu rozpočtu na akci Ţika na nejniţší moţnou míru a konzultaci s projektantem
2. zpracování evidence majetku dle příloh 1,2,3
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Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 16. 12. 2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet obce na r. 2012
2. Dlouhodobý rozpočet obce na r. 2012-2015
3. Zprávu o hospodaření obce k 30. 11. 2011
4. Dodatek č. 1 k vyhl. č. 2/2011 o navýšení cen odpadu
5. Navýšení ceny vodného Vod. Chroustovice od 1. 1.
2012 na 25,-Kč/m3
6. Odpisový plán na r. 2012
Zastupitelstvo bere na vědomí
1. Předběţnou zprávu o změnách v dodávkách vody z Vodovodu
Chroustovice od 1. 7. 2012
2. Vybudování vodoměrné šachty mezi Ostrovem a Opočnem
v částce cca 190 000,-Kč
Ve IV. čtvrtletí se práce v obci zaměřily převáţně na úklidovou
oblast. Byl proveden částečný prořez zeleně, pokračovat se
bude na jaře. V Opočně byla pročištěna kanalizace u kříţku.
Byly vyčištěny kanalizační jímky v celé obci. Pozemek pod
vodojemem byl zbaven náletových porostů a byly prořezány
stromy při vjezdu k vodojemu. Zahájena byla oprava nádrţe za
Ročkovými. Stavědlo je shnilé, spáry mezi kameny uvolněné a
na mnoha místech zarostlé náletovou zelení. V prosinci byla
nádrţ vypuštěna a bylo odstraněno bahno ze dna. Akce bude pokračovat na jaře.
V kulturním domě byla v prosinci zahájena oprava ústředního topení a výměna
prorezlých radiátorových těles v sále.
SPOZ v roce 2011 navštívil 29 oslavenců, popřál jim k jejich významnému
jubileu a předal dárkové balíčky.
Nejstarším občanem obce je paní Zdena Johanová, a nejmladším občanem je Kateřina Hemerová.
Sloţení obyvatel obce:
CELKEM

PRŮMĚRNÝ VĚK

Dat.nar. nejstarš.

Dat.nar. nejmladš.

Osoby

239

42,92

10.05.1921

27.03.2011

Muţi

124

43,44

08.12.1921

21.03.2011

Ţeny

115

41,89

10.05.1921

27.03.2011

Děti do 15 let

34

6,71

10.06.1997

27.03.2011

Děti do 18 let

42

8,38

03.04.1994

27.03.2011

Starší 60 let

70

71,34

10.05.1921

08.12.1951

Moţní voliči

197

50,01

10.05.1921

19.12.1993

V letošním roce se:
Přistěhovalo:
10 občanů
Odstěhovali:
3 občané
Narodili:
2 občánci
Zemřel:
1 občan
Celkem má ……. 239 obyvatel
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V I. čtvrtletí 2012 budou zahájeny práce na novém územním plánu obce. Uvítáme Vaše podněty na jeho
změny a začlenění pozemků, které vlastníte v k. ú. Trusnov a Opočno na bytovou výstavbu, pro
podnikatelské účely, průmyslové zóny, tvorbu zeleně a jiné.
Chtěli bychom Vás prostřednictvím zpravodaje a webových stránek co nejlépe informovat o dění v obci.
Rádi uvítáme Vaše náměty a připomínky, a to jakoukoliv formou, ať ústně, písemně nebo prostřednictvím
internetu. A kde nás najdete? Webové stránky www.obectrusnov.cz., úřední hodiny na obecním úřadě
kaţdou středu od 18.00 - 20.00 hodin.
Příspěvek Jiřina Čejková – starostka obce

Termíny odvozu popelnic v roce 2011
Odvoz se bude provádět 1 x měsíčně, a to ve středu dne :

4. ledna
1. února
29. února
28. března
25. dubna
23. května
20. června
18. července
15. srpna
12. září
10. října
7. listopadu
5. prosince
2. ledna 2013

Svoz se uskuteční v určených dnech od 5.00
hod. do 22.00 hod., ve vyjímečných případech i
v jinou dobu.
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 16.3.2012
16.00 – 16.20 Opočno
16.30 – 16.40 Žika
16.45 – 16.55 Franclina
17.00 – 17.20 za školou Trusnov
17.25 – 17.35 u Obecního úřadu
17.40 – 17.50 u Jílkových
Upozorňujeme občany, že sběr se bude nakládat přímo na auto. Není možné ho navozit na stanoviště a nechat bez
dozoru.

U prodejny u čekárny byl umístěn modrý kontejner na papír.
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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. října zemřela paní Marie Vaňásková z Trusnova ve věku 66 let.
Utřete slzy a opět se smějte,
tak si to přeji,
a v dobrém vzpomínejte.

5

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2011
Tak, jako kaţdý rok, i letos obecní knihovna dělá bilanci své činnosti za uplynulý rok. Ke konci kalendářního roku
2010 byly v knihovně 894 svazky, z toho 167 svazků naučné literatury, 741 svazků krásné literatury. V uplynulém
roce 2011 přibylo do knihovny 20 nových svazků, které zakoupil ze svých fondů Obecní úřad. O nákup se postarala
paní starostka, která je osobně vybrala, koupila a předala knihovnici. Mezi novými knihami jsou detektivky, knihy
historické a knihy s romantickou tématikou.
Kromě vlastního kniţního fondu jsou v knihovně i svazky přivezené ze střediskové knihovny v Horním Jelení. Kaţdý
rok je to celkem 100 svazků krásné i naučné literatury pro dospělé i pro děti. Kaţdý host naší knihovny si má opravdu
z čeho vybrat podle svých představ.
Knihovna má celkem 42 registrovaných uţivatelů. Z toho pravidelně chodí 10 – 12 čtenářů.
Ostatní chodí jen vyjímečně několikrát za rok. Kromě knih je v knihovně ještě k dispozici
internet. Ten vyuţívají hlavně děti a mládeţ.
V uplynulém roce navštívili čtenáři knihovnu 191 x z toho 51x děti do 15 let. Ti si vypůjčili
celkem 616 svazků včetně časopisů. Čtenáři si nejvíce půjčují krásnou literaturu pro dospělé,
celkem 405 svazků. Mezi dětmi je zájem nejen o krásnou literaturu, ale také o naučné svazky.
Internet v knihovně vyuţilo celkem 65 návštěvníků.
Podle statistických údajů je patrné, ţe se knihovně v její činnosti docela daří. Přesto bych jako
knihovnice byla velmi ráda, kdyby čtenářů bylo více. Je z čeho si vybrat. Hezkou knihu Vám váţení občané a budoucí
čtenáři, nenahradí sebelepší televizní program. Přijďte se alespoň podívat a pak se můţete na místě rozhodnout, zdali
si půjčíte či nikoliv.
Dovolte mi závěrem, abych Vám Váţení čtenáři, popřála pevné zdraví, štěstí a pohodu v roce 2012. Těším se na
shledání s Vámi v naší obecní knihovně.
Knihovnice

POŠTA UHERSKO OZNAMUJE: změnu hodin pro veřejnost od 1.1.2012 , 533 73 Uhersko 34,
telefon: 466 676 901
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek :
Pátek:

13.00 - 16.00
08.00 - 11.00
12.30 - 15.30
12.30 - 15.30
12.30 - 15.30

OBČANSKÉ PRŮKAZY – správní úřad - informace
Od 1.1.2012 se bude vydávat již nový elektronický občanský průkaz (e-OP). Vlastně se jedná o elektronické podávání
žádostí, včetně on-line pořízené fotografie žadatele. V souvislosti s tímto upozorňujeme, že stávajícím občanským
průkazům se strojově čitelnými údaji platnost nekončí, budou nadále platné až do data uvedeného na občanském
průkazu. V průběhu 1. Pololetí roku 2012 budeme podle informací z MV ČR, vybaveni mobilními pracovišti pro
pořízení žádosti o nový OP, tedy včetně možnosti pořízení fotografií na místě. Případné další informace poskytneme
na tel. číslech 466 741 216, 466 741 217.

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny do dopravního integrovaného systému IREDO
Od 11. prosince loňského roku došlo k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové dopravě, která se dotkla celého
území Pardubického kraje. Do jednotného, neboli integrovaného dopravního systému jsou nově zapojení všichni dopravci
zajišťující přepravu osob v kraji. Nastálo tak sloučení všech dopravních sluţeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné
dopravy - společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a
celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připravila pro
Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který byl spuštěn 11. 12. 2011.
Pojďme si vysvětlit změny, které sebou integrovaná doprava a její zavedení přináší pro občany Pardubického
kraje.
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Optimalizace dopravy
Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v tom, ţe společnost OREDO zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby mohl být
region obslouţen menším počtem vozidel a tedy i hospodárněji, neţ je tomu doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány
s ohledem na zajištění přepravních potřeb obyvatel daného území. Na spojích, kde se trvale přepravuje méně cestujících, dojde
k nasazení autobusů s menší kapacitou. Ty se svou niţší spotřebou a niţší pořizovací cenou uspoří prostředky na provoz nových
spojů v dopoledních a večerních hodinách nebo o víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové a tarifní provázanosti mezi autobusovou a ţelezniční
dopravou. Současně dochází k zavedení taktu. Model taktové dopravy spočívá v tom, ţe vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních
tratích nebo páteřních autobusových linkách v pravidelných časových intervalech v tzv. taktu. Například kaţdou druhou minutu
po celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.
Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude moţné cestovat na jednu jízdenku po celém území Pardubického kraje. Ta bude platná ve všech autobusech
a vlacích na území regionu. I kdyţ budete muset přestupovat, jiţ v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku aţ do cíle vaší cesty.
Rozhodující není ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO budou také zapojeny
České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběţně s tarifem IREDO také svůj vlastní
tarif.
Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je území rozděleno na větší počet
poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími obcemi.
Cena jízdného je vţdy pevně stanovena mezi kaţdými dvěma zónami a odpovídá
kilometrickému tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fixní
částkou. V případě, ţe je zóna tvořena větším městem, můţe být cena vyšší, tak aby např.
odpovídala dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační tarif je pro uţivatele veřejné dopravy spravedlivější a přehlednější
neţ stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled z tarifní mapky, která je umístěna na kaţdé
zastávce.

7

VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2011
ve fotografiích
1. října – DIVADELNÍ VÝLET - DĚTĚNICE
Paní J. Kudrnová a paní L. Škorpíková, jako odměnu všem hercům ochotnického spolku
zajistily výlet na zámek Dětěnice, pivovar Dětěnice a přilehlé krčmy. Výlet se vydařil. A
několik vzpomínek …..
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Výlov rybníku OBORA – 29. října 2011

Výlov - LODRANT 4. listopadu 2011

Stavění VÁNOČNÍHO STROMU – 26. listopadu 2011
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I naši obec navštívili „občané pekla“ – ČERTI, MIKULÁŠ S ANDĚLEM
5. prosince

17. prosince se uskutečnil vánoční turnaj ve stolním tenise

UMÍSTĚNÍ:
DVOUHRY:
1. místo – Martin Vojtíšek
2. místo – František Kolín
3. místo – Luboš Chadima
ČTYŘHRY:
1. místo – Vančura, Janata
2. místo – Kudrna ml., Roček Sl.
3. místo – Jakoubek M., Vojtíšek M.
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A ještě večer, tak jako jiţ tradičně zahrála BAREVNÁ MUZIKA a zazpívaly děti ze ZŠ
Dolní Roveň
VÁNOČNÍ KOLEDY u vánočního stromu. - pěvecké sbory POUPÁTKO a VČELKA

Na silvestra Spolek přátel sportu
uspořádal „malý fotbálek“, při kterém se
všichni účastníci i přihlížející náramně
bavili.

Výtvarník a malíř Petr Špaček z Trusnova zrenovoval během letošního podzimu kříž na zdejší
kapličce.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ UHERSKO pořádá 14. ledna 2012

MYSLIVECKÝ PLES
SDH TRUSNOV připravuje

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
Bližší informace na plakátech a na www.obectrusnov.cz

Ženy z Trusnova připravují pro děti

DĚTSKÝ KARNEVAL
dne 26. února 2012 od 14.00 hodin v KD Trusnov.
Bliţší informace týden před akcí - plakáty,

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC INFORMUJE:
2.1.-30.1.2012 Detail a barva – výstava
10.1.2012 17.00 h Tintinova dobrodruţství - kino
14.01.2012 19.30 h Dveře Kulturní dům divadlo
17.01.2012 19.30 h Moje krásná učitelka kino
20.01.2012 19.30 h Caesar divadlo
Více informací na www.mestoholice.cz/aktuality-holice/kulturni-dum-mesta-holic/poradane-akce

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2012.
Vydává: Obec Trusnov,Trusnov 62, PSČ 534 01, IČO:00274429, MK ČR E 20428, e-mail:
ou.trusnov@worldonline.cz, vychází čtvrtletně, 80 výtisků, zdarma, Za obsah odpovídá: Jiřina Čejková –
starostka 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.obectrusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. března 2012
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