a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

3/2013

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, máme za sebou druhé čtvrtetí, které začalo Velikonocemi. Ty byly
letos takové neobvyklé - na sněhu. Koledníci chodili v zimních bundách a čepicích a ve staveních se
topilo... Ale honem ze zimy už je tu léto a pro děti konečně prázdniny. Doufám, že si vš ichni užijeme
sluníčka, které zatím letos tak málo svítí a načerpáme sílu a energii do dalš ích dnů... Pěkné prázdniny!

PRANOSTIKY
1. Prší-li 4. července, říká se, že svatý Prokop vysévá houby (4.7.)
2. Je-li na svatého Jakuba slunečno, říká se že kvete sníh (25.7)
3. Bude-li na svatou Annu bouřka, bude v zimě mnoho závějí (26.7.)
4. Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše (4.8.)
5. Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji, na dobrý podzimek máš velkou naději (10.8.)
6. Na Bartoloměje moc mraků - v zimě moc sněhu (24.8.)
7. Bouřky v září znamenají mnoho sněhu na jaře.
8. Je-li na svatého Václava slunečno, bude i dva týdny po něm
9. Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
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(28.9.)

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 19.4.2013
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu k 19. 4. 2013
Česká spořitelna - 3 116 680,- Kč
Česká národní banka - 104 645,- Kč
2. Plnění rozpočtu k 31.3.2013
3. Zprávu o auditu za rok 2012
4. Závěrečný účet obce a účetní uzávěrku za rok
2012
5. Závěrečný účet DSOH
6. Prodej pozemku p. č. 65/6 a 65/26
7. Rozpočtové opatření č. 3

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 7. 5. 2013
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu k
Česká spořitelna 3 015 597,- Kč
Česká národní banka 133 475,- Kč
2. Přizvání neplatičů k projednání úhrady poplatků
3. Provedení opravy komunikace ke Schneiderovým dle výsledku jednání s a.s. Moras
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Zahájení jednání s jinými přepravci TKO

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 27. 5. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu s KÚ Pce o poskytnutí dotace na územní plán obce ve výši 50 000 Kč
2. Vypovězení stávající smlouvy na odvoz TKO AVE a zpracování nové na dobu neurčitou
3. Příspěvek na charitu ve výši 2 500 Kč
4. Stav finančních prostředků na účtech:
Česká spořitelna 2 706 764,- Kč
Česká národní banka 298 412,- Kč
6. Nesouhlas s prováděním průzkumu nalezišť ropy a zemního plynu na území obce - odeslání dopisu
na MŽP

Mimořádné jednání OÚ v Trusnově ze dne 5. 6. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zastupitelstvo obce Trusnov rozhodlo hlasy všech přítomných o finanční sbírce na pomoc občanům
postiženým záplavami. Částka bude poukázána na účet obce Zálezlice, č.ú. 4880287/0100.
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Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 21. 6. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav finančních prostředků na účtech:
Česká spořitelna 2 711 283,- Kč
Česká národní banka 772 762,- Kč
2. Plnění rozpočtu k 31.5.2013
3. Smlouvu s a.s. Moravany o příspěvku na místní komunikaci ke Schneiderovým ve výši 40 %
celkových nákladů
4. Ponechat odvoz TKO beze změny frekvence dodavateli AVE Čáslav.
Různé informace:
V měsíci dubnu byla podle plánu vybudována vodoměrná šachta pro obec Trusnov u Ostrova. Šachta
byla předána v termínu a požadované kvalitě a byla uhrazena ve stanovené výši 233 670,- Kč.
V měsíci květnu bylo provedeno vysazení 2 ks javorů u vchodu do bývalé školy a byly osázeny
přilehlé záhony půdopokryvnými růžemi.

Bylo provedeno vymalování kulturního domu a nátěr dveří, dále se provádí nátěr oken v jídelně.

Byly také opraveny kanálové vpusti u Frimlů, Dudkových a u místního pohostinství.
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Ve 2. čtvrtletí byly zahájeny práce na opravě místní komunikace v Žice, jejíž součástí je zpevnění hráze
rybníka a oprava a rozšíření veřejného osvětlení. V současné době je akce téměr u konce, probíhají už jenom
drobné dokončovací práce.
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V současné době probíhá výměna asfaltového povrchu hřiště za školou. Nový povrch byl krátce používán, je
velice zachovalý a získali jsme ho jako sponzorský dar.
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Pokračují práce na novém územním plánu. Po zaslání souhlasu ze SÚ Holice bude připraven k
veřejnému projednávání.
Pokud se týká svozu tuhého komunálního odpadu, bylo jednáno s f. Marius Pedersen o předložení
cenové nabídky na svoz. Požadovali jsme nabídku na svoz 1 x nebo 2 x měsíčně. Při porovnání se stávající
firmou AVE bylo zjištěno, že f. Marius Pedersen je dražší a nemá mechanizmy na odvoz našich kontejnerů
na tříděný odpad. Ty bychom museli zakoupit nové, což by představovalo další zdražení. Toto bylo
projednáno na veřejném zastupitelstvu s občany, kteří se vyjádřili a odsouhlasili ponechat odvoz firmě AVE
s frekvencí 1 x měsíčně. V případě nárůstu cen jednotlivých dodavatelů v příštích letech můžeme jednat o
změně dopravce.

Statistika obyvatel k 30. 6. 2013
prům. věk

celkem
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Možní voliči

230
124
106
32
39
69
191

43,31
43,43
43,17
6,5
8,21
71,45
50,48

dat.nar.nejstarš.
dat.nar. nejmladš.
10.5.1921
9.5.2013
28.9.1923
16.4.2013
10.5.1921
9.5.2013
9.7.1999
9.5.2013
19.2.1996
9.5.2013
10.5.1921
4.6.1953
10.5.1921
8.3.1995

další zajímavé informace:
Trusnov 138
Opočno
53
Žika
19
Franclina 20

Bydliště - osoby
230
domy
102
bydl. lokality 4
obec
1
Příspěvky: Jiřina Čejková - starostka obce

Sbírka na povodně
Ve dnech 12. - 19. června proběhla na Obecním úřadu Trusnov sbírka na pomoc obyvatelům
zasaženým povodní. Bylo vybráno 16 500,- Kč. Peníze byly ihned odeslány na konto občanům
postižené obce Zálezlice na Mělnicku.
Využívám této příležitosti a jménem svým i jménem obecního zastupitelstva děkuji všem, kteři na
sbírku přispěli.
Jiřina Čejková - starostka obce
I nám se povodně koncem června nevyhnuly. V úterý ráno nám hasičské
auto a poté místní rozhlas oznámil, že děti nemají chodit do školy z důvodu
vytopení Litětin, Dolní a Horní Rovně a následně Komárova. Během
pondělních dešťů se zvedala hladina Lodrantky (Lodrant byl také plný) a
poté se vylila z koryta a zaplavila mimo jiné i "malou" školu.
V Opočně byl také problém "s velkou vodou", a museli zasahovat hasiči z
Dašic. Zvedala se Loučná a ohrožovala rodinný
dům.
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17. července
14. srpna
11. září
9. října
6. listopadu
4. prosince
Svozový den - STŘEDA - po 4 týdnech

Termíny odvozu popelnic v roce 2013

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční
20.září 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.
foto z jarního svozu nebezpečného odpadu (5. dubna 2013) :

UPOZORNĚNÍ - ĆISTOTA U KONTEJNERŮ
Asi nadarmo občany informujeme o odvozu odpadu z důvodu
hromadění u kontejnerů. V loňském červencovém vydání našeho
zpravodaje je rozepsáno, kdy se co odváží, aby občané měli možnost
připravit větší množství odpadu těsně před odvozem.
Tato fotka je důkazem - je pořízena v sobotu ráno těsně po
čtvrtečním odvozu plastového odpadu (lichý čtvrtek).

Zpráva lékaře
Ve dnech 9.7., 11.7., 30.7.,1.8. ordinace lékaře od 9.00 hodin z důvodu zástupu v Dašicích (od 7.00 - 9.00
hodin)

Trhy v Holubově ulici v Holicích:
15.července, 19.srpna, 16. září, 14. října, 18. listopadu, 9. prosince 2013
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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
úřadu, popř. tel. 725241455. Děkuji

ÚMRTÍ
Dne 30. dubna 2013 zemřel pan Zdeněk Škorpík z Opočna ve věku 80 let.
Dne 8. června 2013 zemřel pan Josef Svatoň z Trusnova ve věku 73 let.
"Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají."

NAROZENÍ
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VZPOMÍNKY NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2013
ve fotografiích
SDH TRUSNOV - 6. dubna 2013 OKRSKOVÁ VALNÁ HROMADA
vystoupení orchestru BaŠaPa ZUŠ Holice

SDH TRUSNOV - SBĚR ŽELEZA 13.4.2013

SDH - OKRSKOVÉ KOLO NA UHERSKU
VÝSLEDKY:
MUŽI - 1. Opočno, 2. Uhersko, 3. Tyníštko, 4. Trusnov, 5. Jaroslav, 6. Radhošť
ŽENY - 1. Opočno, 2. Jaroslav, 3. Trusnov
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opět byly připraveny pro děti soutěže a
po setmění přišel i kouzelník
se svojí asistenkou....

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
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26. května proběhlo vítání občánků. Mezi vítanými dětmi byli - Ondřej Šťastný a Erik Výborný.
Při této příležitosti vítané děti obdrží krásný dárek od obecního úřadu, kytičku od Svazu žen a
kytičku od pořádajícího Sboru pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Trusnově.

děti měly připravené pásmo básniček a písniček
z leva (Honza Jakoubek, Deniska Rudová, Mára Vojtíšek)

DIVADLO KOZLÍK připravuje nejen pro děti: WALDEMAR
O letních prázdninách uvidíte opět představení
Loutkového divadla Kozlík s pohádkou Waldemar. Toto
představení bude v Trusnově premiérou a po té se
divadlo Kozlík vydá kočovat do okolních vesnic. Pohádku
Waldemar zahraje 5 loutkovodiček v podání: Pavlína
Kudrnová, Andrea Škorpíková, Anna Kudrnová, Vladěna
Kudrnová a Zdena Kudrnová. Představení bude probíhat
v naší škole 18.7. od 18:00 bez výběru vstupného.
Loutkové divadlo Kozlík se zrodilo v Trusnově v roce
2008 kdy si zahrálo amatérské představení pro úzký
okruh známých. Pro velký úspěch sehrálo v dalších
letech nové pohádky a již v roce 2011 jste mohli vidět představení pro veřejnost O pyšné
čarodějnici a dále v roce 2012 pohádku Kozel. Po těchto premiérových představeních v naší obci
divadlo kočovalo po Východočeském kraji a hrálo dětem prázdninové pohádky jako ochotnický
soubor. Dnes již hraje toto divadlo celoročně, navštěvuje školky, školy i města nejen v našem
kraji, ale po celé republice.
PAVLÍNA KUDRNOVÁ

SDH TRUSNOV pořádá v září 2013 POSVÍCENSKOU ZÁBAVU od 20.00
hodin v KD Trusnov. Datum bude ještě upřesněn – na plakátech a na
internetových stránkách…
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připravuje 31. srpna 2013
ve sportovním areálu za školou, od 9.00 hodin, občerstvení připraveno!!!

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Protože se u dalšího vydání se sejdeme až v říjnu, tak nesmíme zapomenout na naše

prvňáky, kteří se poprvé vydají do školy.
Přejeme jim hodně úspěchů, dobrých kamarádů a pěkných zážitků.

Naši prvňáčkové: Matěj Janáček, Adam Výborný, Jessica Tláskalová a Martin Růžek.

Už jen prázdniny mají,
a do školy pospíchají.
Prvňáci jdou s nadšením.
Moc se těší, to já vím!
Puberťák se taky těší,
ten však ale problém řeší
jak na sobě nedat znát,
že má školu taky rád.
Jó, nastanou povinnosti.
I zábavy bude dosti.
Přijdou noví kamarádi.
Vždyť do školy jdou všichni rádi!

Více fotografií z jednotlivých akcí naleznete během července na našem webu.
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ŘÍJNU 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. října 2013
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