a zpravodaj místních částí
Franclina, Opočno, Žika

4/2012


Vážení čtenáři, milí
spoluobčané, vítám Vás u dalš ího,
tentokrát už podzimního a rovněž posledního letoš ního vydání. Přeji
Vám krásný podzim.

PRANOSTIKY
1. Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po
celou zimu nás navštěvují. (21. 10.)

2. Šimona a Judy – zima je všudy (28. 10.)
3. Svatý Šimon a Judy počasí o vánocích ovládá (28. 10.)
4. Jestli na svatého Martina jest vlhko, bude nestálá zima, pakli na týž
den slunce svítí, bude tuhá zima.

5. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se

v lednu chystá. (21.11.)
6. Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu.
7. Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude
hodně ovoce v budoucím roce (4.12.)
8. Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu. (13.12.)
9. Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
10. Na vánoce hodně hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
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Říjen barví listí do zlata.
Nevadí, že občas spadne do bláta,
když ho vítr sfoukne ze stromu,
nevidím v tom žádnou pohromu.
Brouzdám se barevnými
závějemi,
přiznám se že dobře je mi,
Když ve větru listí šustí
a občas i déšť se spustí.
Podléhám kouzlu podzimu.
nemyslím při tom na rýmu,
která zas rychle přikráčí,
až déšť mé šaty promáčí.



ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 17. 7. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Stav prostředků na účtu 2 919 000,-Kč
Schválení rozpočtového opatření č. 7 a 8
Výsledek výběrového řízení na akci střecha KD a jídelna
Výsledek výběrového řízení na pořízení územního plánu
Nabídku majetku obce na prodej nebo pronájem - občané budou seznámeni na veřejném zasedání

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Změnu na postu ředitele ZŠ Dolní Roveň
2. Možnost získání dotací z MAS Holicko pro r.2013

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 12. 9. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stav prostředků na účtu 2 555 000,-Kč
Zaslání 2. upomínek dlužníkům za r. 2012
Složení volební komise pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje
Termín veřejného zasedání – 27. 9. 2012 v 19.00 hod. v budově bývalé školy
RUD pro příští roky – příděl fin.prostředků pro obec se má navýšit o cca 380 tis. Kč ročně
Zamítnutí žádosti p. Č. na pořádání akce Pecky-fláky v sále KD
Příležitostné noclehy ve škole pro turistické oddíly-125,-Kč/osoba den+energie
Změnu cen u nebezp. odpadu –pneu - osobní auto 40,-Kč, nákl. a traktor 70,- Kč

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Končící práce na střeše KD
2. Vydání stav. povolení na vodoměrné šachty Chroustovice
3. Předběžné projednání úvěru na komunikace Žika

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 27. 9. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 8.
2012
2. Stav prostředků na účtu 2 396 075,Kč
3. Informaci o volbách do Krajského
zastupitelstva
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4. Hospodaření
s majetkem obce –
předložené rozbory
ročních nákladů na
jednotlivé objekty
5. Zahájení prací na
komunikaci Žika na
jaře 2013 –
z vlastních
prostředků a úvěru

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Rozbor vody z vrtu v Opočně ze dne 24. 5. 2012
2. Informaci o stavu vodoměrných
šachet Chroustovice

Ve 3. čtvrtletí byla dokončena kompletní
oprava střechy kulturního domu a jídelny
s kancelářemi. V jídelně byl vyměněn el. boiler.
Byla dokončena oprava rybníčku za
Ročkovými. Na kopci, u školy a na návsi u
rybníčka byly provedeny prořezy javorů.
Odpad byl proměněn na štěpku. Kdo by měl
zájem, může si odvézt bezplatně jakékoliv
množství. Ukončena byla směna pozemku p.
Vaňáska – výměna komunikace k Flígrovým za zahradu před domem p. Vaňáska, rozdíl
v m2 p. Vaňásek doplatí.

Bylo
zahájeno
vybudování
odpočinkového místa Dr. Emila Holuba u křižovatky u školy.
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Informace o kvalitě vody z vrtu v Opočně:
Na základě požadavku občanů byl objednán rozbor vody u dodavatele Bioanalytika CZ, zkušební
laboratoř Chrudim. Odběr byl proveden 24. 5. 2012.
Bylo zjištěno:
Voda obsahuje 49,9 mg/l dusičnanů s rizikem nepřesnosti 15 %.Norma je na max.50 mg/l.
Jestliže vrt uzavřela hygienická stanice, je třeba, aby v následujících 5 rozborech za sebou byly
výsledky naprosto vyhovující. Dle informací pracovníka jmenované organizace toto je velice
nepravděpodobné, neboť nejhorší výsledky bývají vždy na podzim. Z tohoto důvodu se nedá
uvažovat o využití vody pro domácnosti.

KRAJSKÉ VOLBY 2012
Volby do zastupitelstva pardubického kraje se uskuteční ve dnech 12. a 13. října ve
volební místnosti v bývalé škole v Trusnově.
Týkají se občanů Trusnova, Francliny, Opočna, Žiky. Všichni patří do volebního okrsku č.
1. Voliči se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volit mohou
občané s trvalým pobytem v obci, kteří mají české státní občanství.
Volební místnost bude otevřena následovně:
Pátek
12. října 2012 - 14.00 - 22.00 hod.
Sobota 13. října 2012 - 8.00 - 14.00 hod.
Volební materiály obdrží voliči nejpozději 3 dny před termínem voleb dodávkou od České
pošty.
Pokud někdo z voličů nebude v uvedené termíny doma, může si na obecním úřadě
vyzvednout volební průkaz a může volit v kterémkoliv místě, avšak pouze v Pardubickém
kraji.

Pronájem školy:
V letních měsících bylo uskutečněno několik dotazů, většinou z turistických oddílů, zda by mohli účastníci
cyklovýletů přespat ve škole. Informaci o této možnosti si našli na internetu. Zastupitelstvo požadavek
projednalo na svém zasedání 12. 9. 2012 a stanovilo následující poplatek:
1 osoba /den – 125,- Kč + energie

Odkalování
Dne 9. 10. 2012 proběhne v obci Opočno odkalování vodovodního řadu. V Trusnově,
Franclině a Žice 10. 10. 2012. Zkalení vody není na závadu její kvalitě. Doporučujeme
v těchto dnech omezit její používání tam, kde by zákal vody mohl být na závadu, např.
praní prádla, používání myček na nádobí apod.
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Změna jízdního řádu autobusů od 9. 12. 2012
Na základě tel. informace s pracovníkem OREDO ing. Hájkem bylo zjištěno, že od 9. 12. 2012
bude zrušen na lince 650 616 – Holice-Uhersko-Trusnov – spoj odjíždějící z Trusnova ve 4.40
min. Průzkum ukázal, že autobusem nikdo nejezdí.
Příspěvek: Jiřina Čejková – starostka obce
Trhy v Holicích, Holubova ulice: 15. října, 19. listopadu, 10. prosince

Termíny odvozu popelnic v roce 2012 a 2013
Odvoz se bude provádět 1 x měsíčně, a to ve středu dne:

10. října
7.listopadu
5. prosince
2. ledna 2013
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KALENDÁŘE NA ROK 2013 s tématem OBCÍ HOLICKA můžete zakoupit v místní prodejně
nebo na
OÚ v Trusnově za 50,- Kč
2

Kulturní dům Holice informuje:

.

2.10.2012 – 19.30 - VE STÍNU - nový film režiséra Davida Ondříčka. Vynikající výkon v hlavní roli předvedl Ivan Trojan, dále
hrají: Sebastian Koch, Soňa Norisová, David Švehlík, Jiří Štěpnička, Marek Taclík a další
ú
6.10.2012 – 16.00 – POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – divadlo SemTamFór Praha – v rámci projektu Holubovy Holice
n
zdarma
9.10.2012 – 17.00 - DOBA LEDOVÁ 4 : ZEMĚ V POHYBU – oblíbená mamutí rodinka a její přátelé se vrací. Animovaná
o
komedie
16.10.2012 – 19.30 – MUŽI V ČERNÉM 3 – Agenti J a K jsou zpět. Pro záchranu svého partnera musí agent J cestovat v čase.
r
20.10.2012 – 19.30 – MARC CAMOLETTI MILÁČEK ANNA – komedie o tom, že není dobré si přivést domů milence, když
má manžel v ložnici přítelkyni. Divadlo Palace Praha, režie: Zdeněk Týc, hrají: Martina Hudečková,a David Prachař, Linda
Rybová, Saša Rašilov a Vanda Hybnerová
23.10.2012 – 17.00 – MADAGASKAR 3 – Tučnáci si vyrazili užívat do kasina v Monte Carlu. Lev, hrošice,
2 zebra i žirafák
vyrazili za nimi, čímž vyvolají velký rozruch. Pomůže snad jedině kočovný cirkus.
26.10.2012 – 19.30 – Moliere ZDRAVÝ NEMOCNÝ - satirická komedie o hypochondrovi Arganovi, který chce výhodně
provdat dceru Andělu za syna jednoho ze svých lékařů
b
30.10.2012 – 19.30 – MÁME PAPEŽE ! – Nevšední pohled do zákulisí papežské volby, která se odehrává
v atraktivních
prostorách městského státu ukrytého za zdmi uvnitř Říma - komedie
ř
6.11.2012 – 19.30 – SVATÁ ČTVEŘICE – příběh Michala Viewegha o dvou párech, které se rozhodly vyřešit manželskou
erotiku originálním způsobem. To vše v exotickém prostředí karibského ostrova.
e
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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.

K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších
spokojených a krásných let!
Vše nejlepší!

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

NAROZENÍ

Dne 8. září 2012 se narodil Markétě a Ondřejovi syn Ondřej
Šťastný.
BLAHOPŘEJEME
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SPOLEK PŘÁTEL SPORTU

Vás zve na

15. prosince 2012. Prezentace od 8.00, hrají se dvouhry – pouze neregistrovaní,
občerstvení zajištěno, sponzorské příspěvky vítány. Na Vaši účast se těšíme.

FOTBAL V JAROSLAVI:

VZPOMÍNKY NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2012
ve fotografiích

Kozel
veselá pohádka nejen pro děti
Trusnov 3. července
Z důvodu nepříznivého počasí se loutkové divadlo přesunulo do
prostorů kulturního domu
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I přesto byla účast vysoká

18. srpna

OPÉKÁNÍ PRASETE
a také fotbalové utkání ženy - muži
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POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA
se i přes prohibici, která byla vyhlášena
těsně před naší zábavou se zábava vydařila.
Zúčastnilo se cca 100 lidí.

25. srpna 2012

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
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TURNAJ V PETANQUE

se uskutečnil zároveň

s nohejbalovým turnajem

Naši zástupci SPS Trusnov se
zúčastnili také nohejbalového turnaje
ve vedlejší obci Radhošť
Tým starších vyhrál a mladší se
umístili na krásném 5. místě.

HASIČI ve Vysoké u Holic
MUŽI I ŽENY
Naše „hasičky“ si poprvé
vyzkoušely ÚTOK NA TERČ
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POŽÁRNÍ ÚTOK očima dítěte, aneb nácvik požárního
útoku na hřišti v Trusnově


Pomaloučku, polehoučku
přichází ten čas,
za pár dnů a za pár týdnů
budou tady zas.
Rozzáří se oči dětí
i nás dospělých,
první, druhá vločka letí,
jé, už padá sníh!
Už nám zbývá jenom málo,
vybrat stromeček,
pak už budeme jenom čekat
pod strom dáreček.


Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 2013.
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. prosince 2012
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