a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

2/2013

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás u nového vydání naš eho
zpravodaje. Vš ichni jsme doufali, že už bude jaro - jaro je ale pouze v
kalendáři. Někdy přichází až v dubnu, někdy vš ak dříve. Jisté je jen to, že
už se na něj vš ichni těš íme. Když rozkvetou první jarní květy, a vůní jara
naplní se vzduch, tehdy je vš em známo, že byl poražen zimní duch. Venku
neustává ta letoš ní dlouhá zima a proto si trochu zpříjemněte chvilku.

PRANOSTIKY
1. Pršívá-li 1. dubna, bývá mokrý máj.
2. Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
3. Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
4. Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
5. Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
6. Prší-li na železné muže, bude pršet po mnoho dnů
7. Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
8. Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
9. Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení
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Jarní básnička
Jaro ťuká na dveře,
kdopak mu je otevře?
Vítr, sníh a fujavice
drží pevně kliku v ruce.
Jaro ťuká: Ťuky, ťuk,
chce ho holka, chce ho kluk.
Zima ale drží kliku
i v posledním okamžiku.
Dnes už je jarní den,
vyženeme zimu ven.
Přivoláme sluníčko,
zasviť aspoň maličko!

●

●

●

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 23. 1. 2013
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu k 23. 1. 2013 – 2 807 537,- Kč
2. Usnesení č. 1/2013 o zadání územního plánu obce
3. Rozdělení finančních prostředků z loterii a sázek pro místní tělovýchovné spolky
4. Rozhodnutí č. 1 a 2 o pokácení stromů v Žice – 2 topoly a Trusnově – 1 bříza.
5. Financování internetu v knihovně z vlastních prostředků – končí dotace ministerstva
6. Rozpočtové opatření č. 1

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 20. 2. 2013
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu k 20. 2. 2013 – 2 886 581,- Kč
2. Pronájem KD – a/ Karneval – ženy Trusnov - 3. 3. 2013
b/Svatba p. Trnčáková Litětiny – 7. 9. 2013
3. Zamítnutí žádosti o pronájem obecního bytu sl. Vaňkové Monice
4. Termíny splátek fakturace na akci komunikace Žika

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 20. 3. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu k 20. 3. 2013 – 2 965 626,- Kč
2. Termín veřejného zasedání 19. 4. 2013 v 19.00 hod. ve škole
3. Informaci o založení dotačního účtu u ČNB na pokyn Ministerstva financí
4. Informaci o dotacích MAS Holicko – 6. Výzva – vyvěšeno na vývěsce a webu.
5. Příkaz Státního okresního archivu Pardubice na provedení archivace dokladů od r. 1990 – nebylo
prováděno – termín 30. 4. 2013
Různé informace:
Prodej pozemků
Obecní zastupitelstvo upozorňuje občany, že stále platí možnost odkoupení používaných obecních pozemků
do osobního vlastnictví, a to za letos platnou cenu 10, Kč/m2. Pokud by zájemce kupoval celou parcelu a
nedošlo by tedy k úpravě rozlohy, nemusí být provedeno zaměření a stačí pouze navštívit obecní úřad a
sepsat žádost o prodej. Kupující by nemusel jezdit po úřadech, bylo by vyřízeno hromadně, pouze by se po
schválení dostavil na obecní úřad k podpisu kupní smlouvy a úhradě ceny. Úřední hodiny jsou ve středu od
18.00 do 20. 00 hod.
Pokud nedojde k prodeji, bude s uživatelem sepsána smlouva o pronájmu, a to rovněž na obecním úřadě.
Ať už se rozhodnete pro koupi pozemku nebo pouze pronájem, byli bychom rádi, abyste tak učinili co
nejdříve, nejlépe do 30. 6. 2013, abychom mohli postupně došlé žádosti zpracovávat a změna v katastru
mohla být provedena do konce letošního roku.
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Vodoměrná šachta
Pro obec Trusnov je budována vodoměrná šachta v blízkosti zemědělského objektu v Ostrově. Šachta bude
stát 233 670,- Kč, bude dokončena v měsíci dubnu. Částka bude hrazena z vlastních prostředků. Práce
provádí firma Agrostav Pardubice, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
Územní plán
Firma Regio, projektový ateliér Hradec Králové, dokončuje územní plán obce. Cena byla stanovena ve
výběrovém řízení na 276 000,- Kč. 75 % mělo být hrazeno z dotace. Jelikož se ale přihlásil velký počet
zájemců o dotaci, obdržíme cca 15% pořizovací ceny. Ostatní bude hrazeno z vlastních nákladů.
Komunikace Žika
Práce budou zahájeny v měsíci dubnu – květnu, termín dokončení je 30. 6. 2013. Celková částka za akci,
která zahrnuje také částečnou opravu hráze rybníka a opravu a rozšíření veřejného osvětlení, je stanovena
rovněž ve výběrovém řízení na 3 082 974,59 Kč.Částka je konečná a bude hrazena celá z vlastních
prostředků. Poslední výzvy na dotace na místní komunikace byly vyhlášeny s termínem podání žádostí do
31. 10. 2010, a od té doby dotace na komunikace vyhlášeny nebyly. Tudíž nebylo možné dotaci získat.
Stavbu bude provádět firma Chládek-Tintěra.
Vzhledem k financování shora uvedených akcí bylo přistoupeno k výraznému omezení výdajů obce pouze
na nejnutnější .
Poplatky za odpady
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 platná od 1. 1. 2013 ukládá poplatníkům provést úhradu nejpozději do
30. 6. 2013. Pokud tak poplatník neučiní, bude mu poplatek zvýšen na trojnásobek původní částky. Pokud
ani tuto částku neuhradí, bude předáno k soudnímu vymáhání.Proto Vás žádáme o dodržení termínu,
abychom předešli zbytečným problémům na obou stranách.
Poplatky, které nebyly uhrazeny za rok 2012, je možné uhradit do 30. dubna 2013 o úředních hodinách na
obecním úřadě. Po tomto termínu budou předány právnímu oddělení k vymáhání.
Příspěvek: Jiřina Čejková - starostka obce

POZVÁNKA
na veřejné zasedání, které se koná
dne 19. 4. 2013 v 19.00 hod.
v budově bývalé školy
Program:

1. Zahájení
2. Plnění rozpočtu k 31. 3. 2013 a stav na účtu k 19. 4. 2013
3.Závěrečný účet obce za rok 2012
4. Audit hospodaření za rok 2012
5. Prodej pozemků č. 65/6, 65/26
6. Ostatní - diskuse

Termíny odvozu popelnic v roce 2013
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24. dubna
22. května
19. června
17. července
14. srpna
11. září
9. října
6. listopadu
4. prosince
Svozový den - STŘEDA - po 4 týdnech

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 5. dubna 2013
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.

Zpráva o činnosti obecní knihovny v roce 2012
V této krátké zprávě Vás chci, vážení občané, seznámit s činností
knihovny v uplynulém roce 2012.
Trusnovská obecní knihovna má ve svém fondu celkem 929 knižních
jednotek, z toho je 762 výtisků krásné literatury a 167 výtisků literatury
naučné. V minulém roce se žádné knihy nedokoupily, i když obecní úřad má na
nákup knih vyčleněny určité finanční prostředky. Ke koupi nedošlo, protože Krajská knihovna
v Pardubicích nám při třech rozvozech přivezla celkem 187 knižních svazků. Proto knihy
nekupujeme, protože v těchto fondech jsou jak knihy klasické literatury, tak knihy od nových
mladších autorů. Vzhledem k tomu, že se rozvoz knih uskutečnil celkem třikrát, rozhodl se
Obecní úřad v Trusnově vyhovět žádosti krajské knihovny a poslat na její konto 3 Kč za
každého občana naší obce.
Do naší obecní knihovny chodí celkem 37 registrovaných uživatelů.
Za minulý rok přišlo do knihovny celkem 275 návštěvníků. Z tohoto počtu
si 213 uživatelů půjčilo knihy a 62 jich využívalo internet. Internet
využívají mladší návštěvníci, především děti do 15 let. Tato služba je
poskytována zcela zdarma.
Návštěvníci, kteří si přišli pro nějakou knihu, si vypůjčili celkem 946 knih nebo časopisů.
Z tohoto množství bylo půjčeno 640 svazků krásné literatury a 16 výtisků naučné literatury
pro dospělé. Děti si půjčily celkem 101 knih krásné a 48 výtisků naučné literatury. Kromě knih
bylo půjčeno i 141 časopisů.
Vážení občané, vážení čtenáři, byla bych moc ráda, kdyby Vás do obecní knihovny chodilo
více. Mezi nejpilnější čtenáře naší knihovny patří J. Janáčková, J. Zahrádková, J. Vrátil, E.
Sýkorová, M. Kolenová, G. Bečková, M. Těšíková, L. Bartáková a další. Jestli jsem na někoho
zapomněla, tak se omlouvám. Tito a další čtenáři Vám mohou potvrdit fakt, že četba knihy
Vám nenahradí sebelepší televizní seriál. Přijďte se alespoň podívat a potom na místě se
rozhodnete, zdali si půjčíte či nikoliv. Knihovna je otevřena každý pátek od 17 hodin.
Těším se na Vaši návštěvu.
Knihovnice - H. Dědičová

Trhy v Holubově ulici v Holicích:
15. dubna, 13. května, 17. června, 15.července, 19.srpna, 16. září, 14. října, 18. listopadu, 9. prosince 2013
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PREZIDENTSKÉ VOLBY 2013
V letošním roce v lednu se uskutečnila první přímá volba prezidenta v historii České i
Československé republiky. Volba byla dvoukolová, stejně jako při volbě senátorů.
PREZIDENTSKÉ VOLBY - výsledky 1. kola volby
1. Ing. Miloš Zeman
47 hlasů
2. Jiří Dienstbier
34 hlasů
3. Ing. Jan Fischer, CSc.
16 hlasů
4. Prof. JUDr. Vladimír Franz 13 hlasů
5. MUDr. Zuzana Roithová
8 hlasů
6. Karel Schwarzenberg
8 hlasů
7.Ing. Jana Bobošíková
5 hlasů
8.Taťana Fisherová
2 hlasy
9.MUDr. Přemysl Sobotka
2 hlasy
CELKEM 135 HLASŮ Počet voličů .... 184 volilo 135 tj. 73,37%
dle obcí..... TRUSNOV 111 voličů, volilo 89 tj. 80,18 %
FRANCLINA 18 voličů, volilo 15 tj. 83,33 %
ŽIKA 16 voličů, volilo 11 tj. 68,75 %
OPOČNO 39 voličů, volilo 20 tj. 51,28 %

PREZIDENTSKÉ VOLBY - Výsledky 2. kola volby
1. Ing. Miloš Zeman
99 hlasů
2. Karel Schwarzenberg
21 hlasů
1 hlas byl neplatný
CELKEM 120 PLATNÝCH HLASŮ Počet voličů .... 186 (z toho 7 volilo v jiném voleb. okrsku) tj.
celkem voličů 179 volilo 121 tj. 67,60%
dle obcí..... TRUSNOV 107 voličů, volilo 81 tj. 75,70 %
FRANCLINA 17 voličů, volilo 12 tj. 70,59 %
ŽIKA 16 voličů, volilo 9 tj. 56,25 %
OPOČNO 39 voličů, volilo 19 tj. 48,72 %

O volby byl velký zájem, volební komise navštívila
i občany v místě bydliště.
Informace městského úřadu Holice:
od 30.3.2013 0:00 hod. do 3.4.2013 24:00 hod. bude v rámci celé České republiky probíhat
technologická odstávka Centrálního registru vozidel. Proto bude ve dnech 2.4. a 3.4.2013
uzavřeno i naše pracoviště registru vozidel.
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Výzva k předkládání projektů
1. Číslo výzvy MAS Holicko:
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Program:

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova (EAFRD)

Osa:

IV. Leader

Opatření:

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

2. Identifikace MAS
Místní akční skupina (MAS): MAS Holicko, o.p.s.
Strategický plán Leader (SPL): 5P Holicka; Pohodové – Přitažlivé – Pohostinné – Podnikavé – Prosperující
Registrační číslo MAS:
08/005/41100/453/000157
Sídlo MAS:
MAS Holicko, o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Kompletní znění výzvy:
http://www.holicko.cz
Předpokládaná alokovaná částka:
1.906.833,- Kč
Minimální alokované částky pro jednotlivé fiche:
Fiche 1 – Volný čas aktivně: 453.300,- Kč
Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele: 453.533,- Kč
Fiche 4 – Venkov – balzám pro města: 1.000.000,- Kč
V případě nevyčerpání alokace pro danou Fichi, rozhodne Správní rada o převodu těchto finančních prostředků na
ostatní vyhlášené Fiche s nedostatkem finančních prostředků, tak aby došlo k uspokojení co nejvíce konečných
žadatelů.
Kolo příjmu PRV, ve kterém budou Žádosti registrovány na SZIF:

19. kolo PRV

3. Termíny a příjem výzvy, způsob podání
Vyhlášení výzvy:
29. březen 2013
Příjem žádostí:
od 3. dubna 2013 od 8:00 hodin do 26. dubna 2013 do 12:00 hodin v kanceláři MAS Holicko,
o.p.s., Palackého 38, 534 14 Holice
Způsob podání:
Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou
mocí k podání žádosti) žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh do kanceláře MAS
Holicko, o.p.s.: Palackého 38, 534 14 Holice, a to do rukou Ing. Michaeli Kovářové – ředitelky MAS po
předchozí domluvě na telefonu 775 302 057 nebo do rukou Bc. Jany Červinkové – manažerky MAS po
předchozí domluvě na telefonu 775 590 949. Všechny neúplné žádosti nebo žádosti doručené po tomto
termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje
také datum a čas podání žádosti.
Seminář: Školení předkladatelů projektu proběhne dne 4. dubna 2013 od 13:00 hodin na Městském úřadě
v Holicích (v zasedací místnosti). Potenciální předkladatelé projektů budou seznámeni se základními
požadavky a specifiky předkládání projektů.
V rámci 6. výzvy pro příjem žádostí budou přijímány projekty pro následující tři Fiche:
1 – Volný čas aktivně
2 – Zelená pro mikropodnikatele
4 – Venkov – balzám pro města
Kompletní informace o výzvě včetně Interního předpisu – Administrace a výběr projektů z PRV LEADER jsou
k dispozici na internetových stránkách: http://www.holicko.cz
Průběžné informace poskytuje ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon: 775 302 057, kontaktní email: mas.holicko@seznam.cz nebo manažerka pro realizaci SPL Bc. Jana Červinková, kontaktní telefon: 775 590949,
kontaktní e-mail: mas.holicko@seznam.cz.
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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.

Hodně zdraví, štěstí, lásky,
žádné strasti, žádné vrásky,
radost z vnoučat, z rodiny,
krásné narozeniny.

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

ÚMRTÍ

Dne 23. ledna zemřela paní Hana Kolářová z Francliny ve věku 75 let.

„Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.“
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VZPOMÍNKY NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2013
ve fotografiích

foto z 26. 1. 2013
Podmínky pro bruslení a lední hokej na našem rybníčku nejsou žádnou zimu ideální. Rybníčku nejblíže bydlící p. Šeda
Petr však, tak jako v minulých letech, tuto situaci chápe a ochotně poskytuje vodu pro úpravu ledu a elektřinu pro
večerní zápasy. Letos jsme se "pod halogeny" utkali bohužel jen jednou 26.1.2013 (viz foto). Děkujeme tedy ještě
jednou touto cestou našemu lednímu sponzorovi, těšíme se na příští sezónu. (Ing. Hemer)

SDH Trusnov

1. února 2013 VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Výroční valná hromada se vydařila, velitel sboru p. Jakoubek
přečetl zprávu za uplynulé období, po skončení schůze byla
podána večeře a do pozdních hodin se konala volná zábava.

Uplynul rok 2012 a my zhodnotíme naši
práci a připomeneme si akce konané v loňském
roce.
Naše preventivní činnost v obci spočívala
v kontrole a údržbě hydrantové sítě,
hasičského materiálu a zbrojnice. Po celý rok
jsme jako vždy zabezpečovali údržbu hasičské techniky tak, aby byla v akceschopném stavu. Technika
byla překontrolovaná a zazimována. Byl rovněž proveden jako každoročně úklid v hasičárně, tentokrát
generální, protože došlo propojení hasičárny s budovou školy přes bývalou
prádelnu. Rovněž byl majetek připraven k inventarizaci. Inventarizace byla
provedena Obecním úřadem a vše bylo shledáno v pořádku.
V roce 2012 jsme oslavili 115 let SDH Trusnov a při této příležitosti jsme od
OSH Pardubice obdrželi Pamětní list
31. března jsme provedli sběr starého železa. Ještě týž večer jsme se
zúčastnili okrskové valné hromady v naší obci, kterou letos pořádal sousední
hasičský sbor Opočno.
6. června a 22. srpna jsme na požádání postavili stan na Písáku v Moravanech.
Hlavní letošní náplní byla, po několika letech, účast našich žen na okrskovém kole 9. června v
Jaroslavi. Tomu předcházelo nejprve seznámení se samotnou technikou, nákup sportovních triček a potom
tvrdý trénink. Naše ženy se umístily na třetím místě rovněž jako muži. Také se obě družstva jak mužů tak
žen zúčastnila hasičských závodů ve Vysoké u Holic - 1. září. Zde si naše hasičky poprvé vyzkoušely útok
na terč.
18. srpna jsme uspořádali Opékaní prasátka, které se po vzájemné dohodě koná každé dva roky.
Účast byla hojná a toto odpoledne završilo fotbalové utkání družstva hasičů proti družstvu hasiček.
V září jsme uspořádali jako každoročně posvícenskou zábavu. Ta se i přes vyhlášenou prohibici
krátce před naší zábavou vydařila. Účast byla asi 100 lidí.
U příležitosti životního jubilea jsme navštívili naše členy a předali jim balíčky.
K dnešnímu dni máme 60 členů, z toho 30 žen. Přijali jsme 4 nové členy, nikdo se neodhlásil.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
3 . března 2013

Výroční schůzi měli také sportovci

Také sportovci po přečtené zprávě pokračovali volnou zábavou. Tu si zpestřili loutkovým divadélkem.
Zástupci (Jakoubek Honza, Jakoubek Mirek, Kudrna Josef ml., Vojtíšek Marek,
Vojtíšek Martin, Vojtíšek Martin
st.) SPS Trusnov se jako každý
rok zúčastnili pinpongového
turnaje v sousední obci Radhošť.
Turnaj vyhrál Kudrna Josef ml.,
Ve čtyhře se umístil na krásném
druhém místě společně s
Markem Vojtíškem.
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POZVÁNKA NA FOTBAL DO JAROSLAVI

SDH Trusnov Vás srdečně zve
dne 6. dubna 2013 na

OKRSKOVOU VALNOU HROMADU s volnou zábavou
PROGRAM :

která se koná v kulturním domě v Trusnově
od 19.00 vystoupení dechového orchestru BaŠaPa ZUŠ Holice
po skončení volná zábava s kapelou BYLO NÁS PĚT
Občerstvení připraveno
SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME!!!

Během měsíce dubna - provede Sbor dobrovolných hasičů v Trusnov
SBĚR ŽELEZA
Budete určitě včas informováni!!!
Za SDH děkujeme

25.května Vás zve na

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

za budovou bývalé školy v Trusnově, občerstvení zajištěno
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 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
na www.obectrusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. června 2013
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