a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

3/2012

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás u letního vydání. Přeji Vám krásné a slunné
léto, užijte si prázdnin plnými douš ky a na podzim se těš ím u dalš ího čísla….

PRANOSTIKY
1. Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý. ( 10.

červenec)
2. Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť (22. červenec)
3. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. (25. červenec)
4. Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději. (24. srpna)
5. Je-li bouřka na Bartoloměje, na podzim se pořád děje.
6. Na svatého Vavřince brambory do hrnce ( 10. srpna)
7. Jiljí jasný – podzim krásný (1. září)
8. Divoké husy na odletu – konec i babímu létu (8. září)
9. Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň (21. září)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 12. 4. 2012
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Opravu střechy KD – pokračování v přípravě
2. Žádosti o pronájem KD na 8. 6. 2012 a pronájem školy na 19. 5. 2012
3. Termín veřejného zasedání – 4. 5. 2012 v 19.00 hodin
4. Přizvání paní Štorkové ohledně smlouvy na pronájem bytu
5. Rozpočtové opatření č. 4
6. Zahájení prací na novém územním plánu obce

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 4. 5. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 31. 3. 2012
2. Závěrečný účet obce za rok 2011
3. Výsledek auditu za rok 2011
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o komunikaci Žika
2. Zprávu o vodovodu Chroustovice
3. Zprávu o komunikaci Franclina
4. Připomínky přítomných občanů

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 22.5. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stav prostředků na účtu k 22. 5. 2012 – 2 510 000,- Kč
Nabídku parcel na odkoupení: čp. 65/18, 65/19, 140, 161, 148/1, 148/3
Zprávu o přidělení dotace z KÚ na opravu střechy na KD ve výši 100 000,- Kč
Směnnou smlouvu na pozemek p. Vaňásek – cesta, obec Trusnov – zahrada před Vaňáskovými. Rozdíl
doplatí p. Vaňásek 10,-Kč/m2.
Odeslání odpovědi pro p. Pošustu na umístění dopravních značek
Výši příspěvku pro Krajskou knihovnu Pardubice na rok 2013 v částce 3,-Kč na obyvatele obce
Výši pokuty 5 000,- Kč za nepovolenou skladku před Vohradníkovými /dříve Chlápkovi/ Trusnov-p.č.
349/17,18,20,21,41 a před mlýnem v Opočně p. č.120/6,120/11
Předání přestupku hlášeného Policií ČR k projednání přestupkovou komisí Horní Jelení
Rozpočtové opatření č. 5
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Zastupitelstvo schvaluje:
1. Účast na sportovním dni Uhersko
2. Vyklizení bytu p. Štorkovou na základě jejího osobního rozhodnutí
3. Seznam neplatičů poplatků

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 20. 6. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav na účtu k 20. 6. 2012 – 2 686 000,- Kč
2. Rozpočtové opatření č. 6
3. Zápis z finanční komise
4. Závěrečný účet Rozšíření vodovodu Chroustovice za r.2012
5. Jmenování p. Frimla do výběrové komise na dodávku vodoměrných šachet
6. Příspěvek oblastní charitě 2 500,- Kč
7. Výroční zprávu Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2011 a stav na účtu Dobrovolného svazku
obcí Holicka - 113 tis. Kč
8. Prodej pozemků nabídnutých k prodeji
9. Žádost o pronájem školy na 16. 6. 2012
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Vyúčtování nákladů pro p.Štorkovou
2. Práce na územním plánu obce
3. Informaci o dalším vývoji vodovodu Chroustovice
4. Informace p. Kapcaly Opočno
Ve 2. čtvrtletí 2012 byla dokončena oprava místnosti – bývalé prádelny –
ve škole. Místnost bude sloužit místním hasičům. Byla zahájena poptávka
na dodavatele opravy střechy na kulturním domě. Dále se připravuje výběr
dodavatele na tvorbu územního plánu obce. Dokončuje se oprava rybníčka za Ročkovými.
Městský úřad Holice, odbor dopravy, informuje
občany o tom, že v souvislosti s přechodem na nový Centrální registr vozidel bude ve dnech 2. 7. 2012 až
4. 7. 2012 z technických důvodů zcela uzavřeno pracoviště registru silničních vozidel.
Elektronická komunikace s městským úřadem
Jak přibývá uživatelů počítačů a internetu, množí se i počet zpráv, které přicházejí na úřad elektronicky.
Proto se zmíníme o možnostech elektronické komunikace s úřadem. Oficiální elektronický styk s úřadem ve
správním řízení je upraven správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a je prostřednictvím datové schránky,
ve které je zpráva vždy doplněna certifikovaným elektronickým podpisem. Datová stránka města Holic má
adresu: hwkbrgj. Další možností „oficiální“ komunikace je prostřednictvím elektronické podatelny, která
má e-mailovou adresu posta@holice.ipodatelna.cz, možný vstup do i-podatelny je také pres internetovou
adresu http://holice.ipodatelna.cz. Aby však zpráva byla zařazena do „úředního oběhu“ – spisové služby,
musí být opět doplněna elektronickým podpisem. Výhodou zpráv v i-podatelně je, že jsou archivovány a
jsou tedy i po čase dohledatelné. Elektronický styk na běžné e-mailové adresy městského úřadu
(príjmení@mestoholice.cz nebo holice@mestoholice.cz) slouží pouze pro neoficiální styk s úřadem, obecně
tedy pro zprávy, na které se nevyžaduje odpověď. Tyto zprávy nejsou zařazeny do spisové služby a nejsou
ani archivovány.
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Vypracoval:
Mgr. Jaroslav
Špajz
Za DSOH
Mgr. Ladislav
Effenberk,
předseda

12.6.2012
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Přemístění oddělení chirurgie v Holicích
Chirurgie již není v přízemí polikliniky na náměstí, ale byla přemístěna do 1. patra nad Drogerií Teta
/rohový dům u autobusového nádraží/. Zde se provádí vyšetření s následným odesláním na rtg. zpět na
polikliniku.

Dodržování nočního klidu
S blížícími se prázdninami se množí stížnosti na porušování nočního klidu v některých částech naší obce.
Prosíme proto rodiče, aby se občas podívali,co dělají jejich děti a jak se chovají. Při opakovaných
stížnostech by bylo nutné řešit tuto záležitost pořádkovou komisí na Horním Jelení.
NABÍDKA PRONÁJMU
Obecní úřad nabízí k pronájmu byt 2 + 1. Bližší informace obdrží zájemci na Obecním úřadě při osobním
jednání.
Příspěvek Čejková Jiřina – starostka obce
Trhy v Holicích, Holubova ulice: 16. července, 13. srpna, 17. září, 15.
října, 19. listopadu, 10. prosince

18. července
15. srpna
12. září
10. října

Termíny odvozu popelnic v roce 2012

7.listopadu

Odvoz se bude provádět 1 x měsíčně, a to ve středu dne:

5. prosince
2. ledna 2013

Odvoz tříděného odpadu:
Prosíme občany, aby v zájmu čistoty obce respektovali termíny odvozů tříděného odpadu a veškerý odpad
včetně naplněných pytlů odváděli tak, aby mohlo dojít k úplnému odklizení. Občas se stává, že se ihned po
odvozu odpadu objeví u kontejnerů naplněný pytel, na jeho odklizení se potom musí čekat celý měsíc.
Odpad větších rozměrů, jako např. rozbité plastové židle apod. nedávat ke kontejnerům, ale do svozu
nebezpečného odpadu. Dále prosíme občany, aby láhve sešlápli a vhodili přímo do určeného kontejneru a
nenechávali okolo kontejneru stát pytle či tašky plné lahví. Dávejte pozor na to, co do kontejnerů patří a
nepatří….

CO UKLÁDÁME DO KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
SKLO – BÍLÝ KONTEJNER
Ukládá se: POUZE bílé sklo, tedy čiré lahve, sklenice a nádoby z domácnosti (ale ne varné sklo)

SKLO – ZELENÝ KONTEJNER
Ukládá se: tabulové sklo, sklenice, nevratné lahve z barevného skla (od piva, vína, limonád),
skleněné obaly od léků
Nikdy nedáváme: zrcadla, plexisklo, autosklo, drátované sklo, varné sklo, keramika, porcelán,
žárovky, zářivky, výbojky, obrazovky televizorů, různé displeje
PLAST – ŽLUTÝ KONTEJNER
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Ukládá se: PET lahve, plastové lahve od mléka a mléčných nápojů, kelímky (od jogurtů, pomazánek, ale
i krémů), obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, igelitové taška, mikrotenové a jiné sáčky,
potravinové fólie (ne celofán), plastové obaly od různého zboží (drogistického i potravinářského), polystyren
bílý (obalový) i tmavý (plastové nádobí, kelímky…), plastové květináče, textilie ze 100% polyesteru, obaly

od CD, DVD, VHS (včetně samotných nosičů)
Nikdy nedáváme: Molitan, guma, lino, plastové trubky, PVC (např. novodur), pneumaticky, těsnění,
žvýkačky, vícevrstvé obaly (např. nápojové kartony pokud to není přímo uvedeno na kontejneru), koberce,
předložky, obaly od nebezpečných chemikálií
PAPÍR – MODRÝ KONTEJNER
Ukládá se: noviny a časopisy, sešity, bloky, deníčky, diáře apod. (není třeba odstraňovat kovové
spony), brožurky, knihy (bez tvrdých obalů), katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír (i
ze skartovaček), krabice, kartony, lepenky, balicí papír (krabice by měly být sešlápnuté nebo

rozložené), nepotřebné účtenky, složenky apod. (části obsahující citlivé údaje jako jsou jména, adresy či
čísla bankovních kont je vhodné roztrhat, aby nemohly být zneužity), dopisy, pohlednice, obálky (není třeba
odstraňovat plastová okénka)
Nikdy nedáváme: pauzovací papír, spodní strany samolepek, kopíráky, papír s povrchovou úpravou (křídový,
parciální laky), papír nebo tapety zašpiněné od barev, lepidel, krve, mastnoty, zalaminovaný papír (např.
průkazky do knihovny), papírové kapesníčky, plata od vajec bez recyklační značky (ale lze je kompostovat),
mokré nebo vlhké papírové utěrky, hygienické vložky, dětské pleny, většina nápojových kartonů


Termíny odvozu tříděného odpadu:
Odpad se odváží vždy ve čtvrtek v dopoledních hodinách následovně:
SKLO:
2. sudý čtvrtek v měsíci
PAPÍR:
1. sudý čtvrtek v měsíci
PLASTY:
každý lichý čtvrtek
UDRŽUJTE PROSÍM POŘÁDEK OKOLO KONTEJNERŮ
Příspěvek Jiřina Čejková – starostka obce

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pondělí 17.9.2012
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.
Informace lékaře – MUDr. Flidr Bohdan
2.- 4. 7. 2012 dovolená lékaře
Zastupuje MUDr. Veselka v Dašicích, V Moravanech bude ordinovat v úterý 3.7. od 7.30 do 9.00 hod.
Zdravotní sestra bude přítomna.
10.7., 12.7., 31.7., 2.8. – v těchto dnech ordinace lékaře od 9.15 hod. /od 7.00 – 9.00 hod. zastupuji
v Dašicích/
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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.

Náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,
vždyť co je štěstí v lidském věku, to je zdraví a nic víc!

Upozorňujeme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jubilea byla zveřejněna, aby tento svůj požadavek oznámili na
obecním úřadě, popř. tel. 725241455. Děkuji
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Kozel
veselá pohádka nejen pro děti
Srdečně Vás zveme na naše loutkové divadlo plné písniček.
Trusnov 3. července v 18.00 hodin
sportovní areál za školou

Vstupné dobrovolné!
Těšíme se na Vás, kočovníci z Trusnova.

kont. telefon: 608283443

O letních prázdninách opět projíždí Východočeským krajem Kočovné loutkové divadlo a zahraje veselou
pohádku s názvem Kozel.
Naše štace proběhne ve třech termínech:
-první od 3. 7.- 8.7.
3.7. premiéra v Trusnově-sportovní areál za školou v 18:00
4.7. Dolní Ředice v 17:00
4.7. Horní Roveň, sportovní areál za kulturním domem v 19:00
5.7. Dašice, v 15:30, Kulturní dům za kostelem
5.7. Slepotice, Kulturní dům v 18:00
7.7. Seč, Kemp Pláž v 15:00
7.7. Seč, Hotel Kapitán v 18:00
8.7. Litětiny, Pizzerie-Lucie ve 14:00
8.7. Jaroslav – v budově bývalé školy v 17:30
-druhá od 13.7. - 16.7
třetí od 2.8 – 5.8.
13.7. Holice-před Kulturním domem v 10:00
Chotovice
13.7. Moravany,Senior centrum v 16:00
4.8. Makov 15.00
14.7. Rosice, na tržnici v 9:00
5.8. Vidlatá Seč 15.00
14.7. Kočí, u fotbalového hřiště ve 13:00
5.8. Proseč 18.00
14.7. Podůlšany před hospodou v 17:00
Litomyšl
15.7. Sezemice ve 14:00, sál Sezemického domu
15.7. Hrochův Týnec-Pizzerie U žíznivého mnicha v 16:00
TĚŠÍME SE NA VÁS!
16.7. Vraclav na návsi pod lípou v 18:00
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Pro své členy a jejich rodinné příslušníky 18. srpna od 16.00 hodin v areálu za
školou

OPÉKÁNÍ PRASETE

V září 2012 POSVÍCENSKOU ZÁBAVU od 20.00 hodin
v KD Trusnov. Datum bude ještě upřesněn – na plakátech a na
internetových stránkách…

připravuje 25. srpna 2012
ve sportovním areálu za školou, od 9.00 hodin, občerstvení připraveno!!!

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
připravuje 25. srpna 2012

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
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VZPOMÍNKY NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2012
ve fotografiích
30. dubna ČARODĚJNICE

26. 5. 2012 PETANQUE
Během turnaje v malé kopané se uskutečnil
turnaj v petanque.
Tento turnaj
vyhrál Josef Kudrna st.
GRATULUJEME
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26. května MALÁ KOPANÁ

VÍTĚZOVÉ TURNAJE
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2. června 2012
V areálu sokolovny se uskutečnil Dětský den a oslava 150 let vzniku Sokola.
Pro děti i dospělé z Uherska a okolí byl připraven bohatý program. Jeho
hlavním bodem byl štafetový běh na 200 metrů s mottem: „Běh není pouze
hra na počítači s virtuálními kamarády.“ Pořadatelé chtěli navázat na
štafetový běh 100 x 400 metrů, který se uskutečnil v roce 1985. Cílem akce
bylo zapojit maximální počet běžců. To se podařilo, o čemž svědčí 155
účastníků. Ti dohromady uběhli 31 tisíc metrů v čase 1:56:29 hodin.
Z našich se zúčastnilo z Trusnova cca 14 běžců a za SDH Opočno cca 8 běžců.

6.6. HASIČI TRUSNOV
STAVĚNÍ STANU
MORAVANY PÍSÁK
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OKRSKOVÉ KOLO – JAROSLAV
Po několika letech se naše členky
SDH Trusnov zúčastnily tohoto
okrskového kola.
Tak jako družstvo mužů
obsadily také 3. místo.

SDH Jaroslav uspořádalo ještě
„srandaštafety“, ve kterých naše
„ženské družstvo“ VYHRÁLO!
SDH OPOČNO
Ženy 2. místo
Muži 1. Místo
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A protože další číslo vyjde zase až v říjnu, nesmíme zapomenout na naše nové prvňáčky:
Tomáš Fliger a Ondřej Šimon.
Za všechny jim přejeme ať se jim ve škole líbí a daří, ať si najdou hodně nových kamarádů…..

,

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ŘÍJNU 2012.
Vydává: Obec Trusnov,Trusnov 62, PSČ 534 01, IČO:00274429, MK ČR E 20428, e-mail:
ou.trusnov@worldonline.cz, vychází čtvrtletně, 100 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 v barevné podobě
www.holicko www.obectrusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. září 2012
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