a zpravodaj
místních částí Franclina,

Opočno, Žika

1/2014

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás v novém roce 2014, přeji Vám hodně š těstí, zdraví a
spokojenosti. Budu se těš it na společné chvíle strávené nad naš ím zpravodajem....

PRANOSTIKY
1. Na Nový rok se nemá jíst nic od ptáka (drůbež), aby z

domu štěstí neodletělo
2. Třetí den ledna jasný - časné bouřky.
3. Na Tři krále zima zlá je.
4. Veliké mrazy a málo sněhu v únoru působí polím i stromům
samou nehodu.
5. Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
6. Fouká-li na svatého Matěje vítr tak, že třese větvemi stromů,
bude toho roku mnoho ovoce, nefouká-li však, není ještě nic
ztraceno, pokud dospělí a děti jdou do sadu a s každým stromem
zatřesou.
7. Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, bude úrodný rok.. (11.3.)
8. Svatý Řehoř mrazy vodí, když nevodí, tak sněhem škodí. (12.3.)
9. Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá
sníh, bude mokro a neúroda.
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Mrzne,sněží to to zebe,
hodně sněhu spadlo z nebe,
ptáčkové teď starost mají,
jak potravu obstarají.
Kde jsou v domě hodná
dítka,
dávají jim do krmítka,
trochu zrní,
trochu máčku ať si dají do
zobáčku.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 16. 10. 2013
Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stav fin. prostředků na účtu ČNB 249 tis. Kč
Stav fin. Prostředků na účtu ČS a.s. 859 tis. Kč
Postup při řešení pronájmu pohostinství
Vyřazení a zařazení majetku
Složení inventarizační komise
Usnesení č. 4/2013 – novelizace vyhlášky č. 1/2012 – vydání vyhlášky č. 1/2013
Rozpočtové opatření č. 9
Dodatek č. 1 k SOD s firmou Regio Hradec Králové s.r.o.

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 20. 11. 2013
Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stav fin. prostředků na účtu ČNB 418 tis. Kč
Stav fin. prostředků na účtu ČS a.s. 715 tis. Kč
Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh dlouhodobého výhledu na rok 2017
Rozhodnutí o pronájmu pohostinství
Rozpočet DSOH Holicko na rok 2014
Stav prací na územním plánu obce
Projednání stížnosti občana z Opočna na výskyt hlodavců v obci
Rozpočtové opatření č. 10
Termín veřejného zasedání 13.12.013

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 13. 12. 2013
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 30.11.2013
2. Stav fin. prostředků na účtu ČNB 158
328,- Kč
3. Stav fin. prostředku na účtu ČS a.s. 438
935,- Kč
4. Rozpočet na rok 2014 a výhled na rok
2017
5. Změnu účetního obce od 1.3. 2014 – místo
p. Kudrny byla schválena ing. Markéta
Kolenová
6. Změnu kronikáře obce od 1.1. 2014 – místo p. Kudrny byla schválena p. Lenka Vojtíšková
7. Závaznou vyhlášku č. 1/2013
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Ve IV. Čtvrtletí bylo dokončeno oplocení víceúčelového hřiště za školou. Bylo financováno částečně
z dotace POV Holicko – 15 tis. Kč, obec uhradila cca 22 tis. Kč.
Podle harmonogramu probíhají práce na územním plánu obce. KÚ vyhlásil pro
pořizovatele možnost získání dotace na dokončení, proto byl uzavřen dodatek
ke smlouvě o dílo s firmou Regio s.r.o. Hradec Králové. Žádost bude předána
začátkem měsíce ledna na KÚ Pardubice.
Bylo provedeno výběrové řízení na pronájem pohostinství v Trusnově.
Přihlásili se 3 zájemci: p. Boštík z Vraclavi, p. Jaromír Dostál ml. z Opočna a manželé Šimonovi
z Trusnova. Po zhodnocení všech nabídek byli jednohlasně vybráni manželé Šimonovi. Nájemní smlouva je
uzavřená od 1. 12. 2013.
28.11.2013 byla zkolaudována místní komunikace Žika včetně posílení osvětlení. Akce byla celá
financována z vlastních finančních prostředků bez úvěru. Dotace na akce „místní komunikace“ nebyly
v posledních 3 letech vypsány. Poslední faktura na 232 tis. Kč byla uhrazena v prosinci 2013.
Ceny za odpad zůstavají stejné jako v loňském roce tj. 450 Kč/osoba, 450Kč/rekreační objekt a poplatky ze
psů 50 Kč/1 pes, 200 Kč/2 psi.
příspěvek Jiřina Čejková - starostka obce
Byly odstraněny závady na veřejném osvětlení ve všech
našich obcích.
SUS provedla opravu silnice pod železničním mostem v
Opočně.

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ
Touto cestou opakovaně žádáme všechny občany o dodržování pořádku a čistoty v okolí
kontejnerů na odvoz skla a plastů.
V poslední době se bohužel často stává, že se v blízkosti kontejnerů povalují PET lahve, které
jejich původní majitel „zapomněl“ sešlápnout a vhodit, nejrůznější krabice, plastové obaly a
další materiál, který není určen k pravidelnému svozu. Tato situace se s různými obměnami
opakuje téměř na všech našich sběrných stanovištích, hyzdí vzhled obce a jistě netěší občany, kterým
není lhostejné, v jakém prostředí žijí.

Termíny odvozu popelnic v roce 2014
1. ledna

16. července

Svoz se uskuteční v určených dnech od 5.00 hod. do 22 hod., ve
výjimečných případech i v jinou dobu.

29. ledna

13. srpna

26. února

10. září

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 4.4.2014

26. března

8. října

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

23. dubna

5. listopadu

21. května

3. prosince

Upozorňujeme občany, že sběr se bude nakládat přímo na auto. Není možné
ho navozit na stanoviště a nechat bez dozoru.

18. června

31. prosince
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S T A T I S T I K A obyvatel k 31. 12. 2013
K 31. 12. má obec přihlášeno k trvalému pobytu 225 obyvatel. Průměrný věk je 43,85 roku.
Žen je v obci přihlášeno 104 – prům. věk 43,32 roku, mužů 121 – prům. věk 44,31 roku.
Statistika změn za období od 1.1.2013-31.12.2013
obyvatelé na začátku období
234
narození
3
úmrtí
3
přistěhování
1
odstěhování
10
obyvatelé na konci období
225
Oblastní charita Pardubice pořádá letos již potřinácté Tříkrálovou sbírku. Letos zavítají Kašpar, Melichar a
Baltazar i do naší obce, a to v sobotu 4. 1. 2014 s přáním štěstí, zdraví a pokoje v roce 2014. Tři králové
budou mít pokladničku, která byla zapečetěna pracovníkem Charity a starostkou obce. Po ukončení sbírky
budou všechny pokladničky z Pardubického kraje rozpečetěny přímo v bance a o výši sbírek budou
jednotlivé obce informovány. Vybrané finanční prostředky budou použity na zakoupení pomůcek pro
domácí hospicovou péči, dovybavení a provoz střediska Sanace rodiny, dovybavení a provoz ambulantního
a pobytového střediska odlehčovacích služeb v Třebosicích, nákup automobilu pro terénní sociální služby,
dovybavení a provoz rodinných center v Luži a Holicích. V loňském roce bylo vybráno 680 247 Kč.
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.

Do kalendáře hledíme, a Vaše narozeniny tam vidíme.
Pozvedáme plnou sklenku vínečka a přejeme Vám hodně zdravíčka.

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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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013
1
2
3
4
6

ČSSD
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
ODS

47 hlasů
1
4
1
9

11
15
17
18
20

KDU – ČSL
6
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
5
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 14
Dělnická strana sociální spravedlnosti
1
ANO 2011
11

21
23
24

KSČM
Strana zelených
Koruna Česká

19
2
1

Voličů celkem 181 (3 na voličský průkaz , 6
voličských průkazů vydáno), volilo 121 tj 66,85 %.
Dle obcí
Trusnov
84 voličů
Franclina
15 voličů
Opočno
14 voličů
Žika
5 voličů
+ 3 občané na voličský průkaz

VZPOMÍNKY NA 4.
ČTVRTLETÍ ROKU 2013
ve fotografiích
výlov OBORA 26. 10. 2013
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výlov LODRANT - 31.10.2013

Vánoční strom ....

... a jeho rozsvícení - 1. prosince 2013 na první adventní neděli
společně s BaŠaPou, pěveckým sborem a hlavně s MIKULÁŠEM a ANDĚLEM, kteří
měli připravené balíčky pro naše nejmenší.....
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I k nám do vsi a do jednotlivých stavení zavítali 5. prosince v podvečer
čerti s mikulášem a andělem

...a také proběhl 14. prosince vánoční turnaj ve stolním tenise v místním kulturním
zařízení v Trusnově
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SILVESTR - SPORTOVCI

Letos, na
Silvestra uspořádal Spolek
přátel sportu již třetí
"silvestrovský sranda mač".
Nechybělo
ani
malé
"silvestrovské občerstvení".
SPORTU ZDAR

Za Spolek přátel sportu přejeme do
nového roku hodně štěstí, zdraví a hlavně
sportovního ducha.....

Nechyběli ani diváci...
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ UHERSKO pořádá 25. ledna 2014

MYSLIVECKÝ PLES
v kulturním domě v Trusnově, občerstvení, bohatá myslivecká tombola
od 20.00 h, bližší info u členů MS

SDH TRUSNOV připravuje 17.ledna 2014

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v budově bývalé školy,
plakátech a na www.obectrusnov.cz

od 19.00 hodin, bližší informace na

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC INFORMUJE:
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
25.1.2014 19.30 h Ve Windsoru paní veselé - repríza komedie W.Shakespeara o tom, jak se rytíř Jan Falstaf třikrát pokusí
zmocnit fyzických i peněžních půvabů dvou windsorských paniček a třikrát sklidí porážku a posměch. Ale nejen o tom. Hru uvádí
Divadelní soubor KD Holice, režie P. Hladík, 100 Kč
26.1.2014 15.00 h O Sněhurce Veselý muzikálek pro celou rodinu na motivy pohádky bratří Grimmů. Jedna z nejstarších
německých renesančních pohádek bude vyprávět o zlé královně, O Sněhurce, o zrcadle, dvou rozpustilých stromech a hlavně o
sedmi malých mužíčcích. Uvádí Divadlo Kapsa Anděská Hora, 70 Kč
28.1.2014 10.30 h O strašidelném nádraží - pohádka plná kouzel a písniček o vlakovém nádraží v Plané, kde se dějí naprosto
záhadné věci. Uvádí Divadlo Láryfáry Praha 40 Kč
28.2.2014 19.30 h - Manon Lescaut - klasika V. Nezvala v provedení Divadla Anfas Praha, hrají: A.Suchánková, F. Tomsa, I.
Theimer a P. Mikeska, 150 Kč
15.3.2014 19.30 h - Dokonalá svatba - třeskutá komedie o tom, co se může stát v noci před svatbou. Hrají: O. Lounová, A.
Vacula, F. Tomsa, J. Hervert, L. Sarah Fischerová, J. Trojanová, V. Křížová, S. Vrbická, divadelní společnost INDIGO Praha,
vstupné 270, 250, 230

●

KINO
14.1.2014 19.30 h Mafiánovci - Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzori, jeho rázná
manželka Maggie a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci umístěni do
programu na ochranu svědků. Mafiánské klany však zuřivě pátrají po špinavém
udavači. A tak se z nich stávají Blakeovi a jejich novým domovem ospalé městečko v
Normandii. Režie: Luc Besson, hrají: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee
Jones, Diana Agron. 112 min, 80 Kč
4.2.2014 19.30 h Vejška - volné pokračování divácky úspěšného filmu Gympl. Hlavní
hrdinové, Petr Kocourek a Michal Kolman se tentokrát potkávají s nástrahami
vysokoškolského studia. Každý osobitě po svém. Hrají: T. Vorel ml, J. Mádl, E.
Josefiková, Z. Bydžovská, J. Kohák, J. Kraus a další, 100 min, 80 Kč

●

●

ZDENĚK BURIAN V HOLICÍCH

Kulturní dům města Holice ve
spolupráci s panem Josefem Ptáčkem a
Památníkem národního písemnictví
pořádá výstavu kopií děl Zdeňka
Buriana s názvem Malíř ztraceného
času. Výstava se uskuteční od 7. ledna
do 31. března 2014 ve vitrínách v
prvním patře kulturního domu. Zdeněk
Burian ilustroval více než 500 knih,
různých autorů například: Jaroslava
AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Foglara, Rudyarda Kiplinga, Jacka
Londona, Karla Maye, Eduarda Štorcha
14.1.2014 16.00 h - Izrael - země mnoho tváří - přednáší RNDr. Petr Rybář, cestovatel, publicista a ekolog, 30 Kč
nebo Julese Verna.
Více informací na www.mestoholice.cz/aktuality-holice/kulturni-dum-mesta-holic/poradane-akce
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Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2014.
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. března 2014
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