a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

2/2014

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, těš ím se na Vás s dalš ím číslem naš eho "čtení". Přeji Vám vš em
krásné jaro, plné sluníčka a také veselé velikonoce, které jsou letos trochu později, tak můžeme
doufat, že na sněhu, jako vloni, nebudou....

●

PRANOSTIKY
1. Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
2. Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
3. Málo trávy na louce - málo peněz v tobolce.
4. Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení
5. Bujný květ, plný úl.
6. Když máj vláhy nedá, červen se předá.
7. Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
8. Co vyroste v červnu na louce za den, roste jindy po týden.
9. Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro prameny.

●

R
Roozzkkvveettlléé jjaarroo
U
Užž jjee jjaarroo,, vvíím
m ttoo ppřřeessnněě,,
uužž rroozzkkvveettllyy pprrvvnníí ttřřeeššnněě..
V
Vččeellyy llééttaajj'' oo ssttooššeesstt
nnaa vvššeecchhnnoo,, ccoo vviiddííšš kkvvéésstt..
N
Naarrcciisskkyy aa ttuulliippáánnyy
ttaakkyy vvoonníí nnaa vvššeecchhnnyy
ssttrraannyy,,
ššeeřřííkk uužž ttééžž rroozzkkvvééttáá,,
ooddvveeddee nnááss ddoo llééttaa..

●
1

●

●

●

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 8. 1. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav na účtu ČNB 500,- Kč, stav na účtu ČS, a.s. 438 989,- Kč
2. Smlouvu na odvoz odpadů firmou AVE Čáslav pro rok 2014 za stejných cenových podmínek jako
v roce 2013
3. Prodej pozemků - předzahrádky - manželům Višňovským, majitelům nemovitosti č. 25 v Trusnově
4. Stav na úseku místních poplatků - k dnešnímu dni činí dluh 11 800,- Kč. Dlužníkům bude zaslána
poslední upomínka a poté budou pohledávky předány k soudnímu vymáhání
5. Změnu člena finanční komise - místo ing. Kolenové bude tuto funkci vykonávat p. L. Škorpíková
6. Zprávu o Novele nařízení č. 37/2003 Sb. o odměňování členů zastupitelstva obcí od 1.1.2014.
Bylo odsouhlaseno, že odměny budou ponechány ve stávající výši, další úpravu bude řešit nové
zastupitelstvo.
7. Zadání poptávky na výměnu oken v pohostinství a šatně kulturního domu
8. Návrh inventarizační komise na likvidaci nepoužitého materiálu

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 22. 1. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav na účtu ČNB 227 568,- Kč, stav na účtu ČS, a.s. 401 421,- Kč
2. Pokladní hodiny pro veřejnost, a to každou středu od 18 - 19 hod
3.

Výběr dodavatele plastových oken pro pohostinství a šatnu kult. domu - byla vybrána firma
B clasic Choceň. Jedná se o prověřeného a spolehlivého dodavatele.

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 12. 3. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav na účtu ČNB 499 618,- Kč, stav na účtu ČS, a.s. 262 151,- Kč
2. Pořízení nového kontejneru na papír za stávající nevyhovující /současný má malý otvor, je v
pronájmu od AVE Čáslav. Kontejner bychom obdrželi zdarma od firmy EKO-KOM, která nám
likviduje tříděné odpady
3. Změnu postupu při odvozu fekálií od obyvatel - informace ve vývěškách, na webových stránkách
obce, rozhlasem a ve zpravodaji
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4. Závěrečný účet DSOH za rok 2013 včetně inventarizace
5. Začlenění území obce do územní působnosti MAS Holicko o.p.s. pro období let 2014 - 2020.
Žádné další závazky /povinnosti/ z tohoto členství v souladu se stanovami organizace neplynou.

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 28. 3. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav na účtu ČNB 576 509,44 Kč, stav na účtu ČS, a.s. 213 107,73 Kč
2. Plnění rozpočtu k 28. 2. 2014
3. Závěrečný účet obce za rok 2013 - účetní uzávěrku
4. Audit - zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trusnov za rok 2013 - nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
5. Poskytnutí příspěvku Mateřské škole
Uhersko ve výši 25 000 Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o plánované rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci Trusnov,
Franclina a Opočno
2. Stav na úseku místních poplatků - dlužníci k 28. 3. 2014 - částka 18 900,- Kč
3. Informace o dopise MŽP o zamítnutí žádosti společnosti South - Oil s.r.o. na provádění průzkumu
těžby břidlicového plynu
4. Informace o volbách do Evropského parlamentu
Různé informace:
V I. čtvrtletí probíhaly práce na úpravě pohostinství v Trusnově. Byla vyměněna okna za plastová, opraveny
rozvody elektřiny a vody.
Probíhají
rekonstrukci

přípravné

práce

veřejného

na

osvětlení

v Trusnově, Franclině a Opočně.
Byly provedené rentgenové zkoušky
na vybraných stožárech za účelem
zjištění, zda technický stav stožárů
vyhovuje.

V měsíci

dubnu

bude

provedena celková revize veřejného
osvětlení .
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Byla provedena
stromů

úprava
ořezaných

v loňském roce. U bývalé
školy byly pokáceny
ztrouchnivělé
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hrušky,

jejichž větve ohrožovaly
kolemjdoucí.
Na základě stížností občanů Opočna
byla provedena deratizace potkanů.
Cena za tuto službu byla cca 6 000,- Kč.

ZMĚNA V ODVOZU FEKÁLIÍ OD 1. 3. 2014
Na základě rozhodnutí představenstva Moras a.s. Moravany ze dne 6. 2. 2014 a v souladu se současnou
platnou legislativou, tj. zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
a zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech nebude Moras provádět občanům odvoz fekálií jako dosud.
Tuto službu však bude nadále poskytovat pro občany okolních obcí, avšak fekálie se musí odvážet za úplatu
do obecních čističek. Pro obec Trusnov byla stanovena čistička Holice. Pokud bude mít někdo z občanů
zájem, může si tuto službu u Morasu objednat. Fakturována bude zvlášť doprava a zvlášť uložení odpadu do
čističky. Cena za 1 m3 uložení odpadu je přibližně 100 Kč.
Pokud si objednatel sežene jiného přepravce, může služeb samozřejmě využít.
Při odvozu odpadu předá objednávající řidiči objednávku s údaji pro fakturaci. Tato objednávka bude
řidičem odevzdána na čističce. Objednávky jsou uloženy na Obecním úřadu v Trusnově a na požádání
budou zájemci vydány.
Pronájem bytu
Obec nabízí k pronájmu byt 2+1 v objektu kulturního domu v Trusnově. Byt má nová plastová okna,
opravené radiátory. Topení je kotlem na tuhá paliva. Bližší informace budou event. zájemcům
poskytnuty při osobním jednání.
Případné informace na tel. 725439631 nebo 602117820.

POKLADNÍ HODINY
Od 1. února 2014 jsou stanoveny pokladní hodiny pro veřejnost, a to každou středu od
18.00 hod. do 19.00 hod.
příspěvek: Jiřina Čejková - starostka obce
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Hasiči důrazně varují.
Suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů- zejména
v přírodním prostředí jako jsou lesy nebo louky a pole.
Nejčastěji hoří přírodní porost, ale také popelnice nebo
kontejnery.
Proto je zde několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik
požárů a neohrozit sebe i jiné:
V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně(sirky, cigareta,
zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou
neopatrností způsobit požár.









V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze
jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč,
pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu),
sankce
se
může
vyšplhat
až
do
výše
25
000
Kč.
Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném
minimálně50m od okraje lesa.
Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve
vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
Při suchém počasí je lepší v lese, jinde v přírodě nebo na volném prostranství oheň
vůbec nerozdělávat.
Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně
zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná
činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem
nahlaste hasičům.

Vzhledem k přetrvávajícímu suchu apelují hasiči hlavně na to, aby si lidé dávali pozor při
jarním „úklidu“ zahrady. Ten bývá totiž velmi často spojen s nešvarem vypalování trávy a
spalování odpadu. Každoročně tyto požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob jsou
zraněny a dochází i ke ztrátám na životech. Za posledních 13 let si tyto požáry vyžádaly 24
mrtvých.
čerpáno z http://www.hzscr.cz

Volby do Evropského parlamentu 2014
V květnu 2014 proběhnou v evropské osmadvacítce již osmé přímé volby do Evropského parlamentu. Ty se
budou vůbec poprvé řídit Lisabonskou smlouvou, kvůli které se například sníží počet europoslanců z
některých zemí včetně České republiky. Češi budou moci zvolit 21 zástupců 23. a 24. května
Pravidelné trhy v Holicích - Holubova ulice
14. dubna, 12. května, 16. června, 14. července, 18. srpna, 15. září, 13. října, 17. listopadu, 8. prosince
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A ZASE KONTEJNERY
Malé upozornění
- pro větší tabule skla je z boku na kontejneru otvor pro vhození, není vhodné odpad nechávat
u kontejneru v igelitové tašce!!!
- rozbité plastové židle patří do nebezpečného odpadu (svoz 2 x za rok)!!!

.

Termíny odvozu popelnic v roce 2014

23. dubna

10. září

21. května

8. října

18. června

5. listopadu

16. července

3. prosince

13. srpna

31. prosince

Svoz se uskuteční v určených dnech od 5.00 hod. do 22 hod., ve
výjimečných případech i v jinou dobu.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční v pátek 4.4.2014, zahajuje se v 16.00 v Opočně.
Zastávky:
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.

Jménem manželů ŠIMONOVÝCH
si Vás dovolujeme pozvat do nově
otevřené
HOSPŮDKY U ŠIMONŮ
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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 úřadě, popř. tel. 725241455. Děkuji

NAROZENÍ

Dne 19. ledna 2014 se rodičům Petře a Martinovi narodila dcera Aneta Žilková.
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VZPOMÍNKY NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2014
ve fotografiích
VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY SDH
TRUSNOV 17. 1. 2014
a SDH OPOČNO 18. 1. 2014
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Něco málo z hasičské zprávy - TRUSNOV
Vážení hasiči a vážení hosté!
Uplynul rok 2013 a my se tu opět sešli na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili naši práci a
připomněli si akce konané v loňském roce.
Naše preventivní činnost v obci spočívá 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.
Rovněž byl majetek připraven k inventarizaci. Inventarizace byla provedena Obecním úřadem a vše
bylo shledáno v pořádku.
6. dubna jsme uspořádali Okrskovou valnou hromadu. Na zpestření jsme pozvali BaŠaPu ze
základní umělecké školy Holice, která na úvod zahrála několik skladeb.
13. dubna jsme provedli sběr starého železa. Sběr bude z jara letošního roku opět proveden.
Letos jsme také postavili stan na Písáku v Moravanech.
Zúčastnili jsme se, jak družstvo mužů, tak také družstvo žen, Okrskového kola v požárním sportu ve
vedlejší obci Uhersko. Muži skončili 4. a ženy 3.
24.
srpna
se
muži
zúčastnili
námětového
cvičení
okrsku
v
Tyníštku.
V září proběhla oprava sirény, její znovupostavení a vyzkoušení. Rovněž byl proveden úklid hasičské
zbrojnice a jejího okolí.
V září jsme uspořádali jako každoročně posvícenskou zábavu, která se vydařila. Účast byla dobrá.
U příležitosti životního jubilea jsme navštívili naše členy a předali jim balíčky. Náš sbor řídí 9-ti
členný výbor, který se v loňském roce sešel 3x.
Na letošní rok je plánován opět zmiňovaný sběr starého železa, okrsková valná hromada v KD
Trusnov - v dubnu, kterou letos pořádá sousední sbor SDH Opočno a tímto vás všechny zveme. Během
června se zúčastníme jak ženy tak muži okrskové kola v Opočně a na podzim se budeme snažit opět
připravit posvícenskou zábavu.
Jako další úkol pro letošní rok stanovujeme spolu s Obecním úřadem nákup vycházkových
uniforem.

M.Jakoubek

Akce
připravované na
2. čtvrtletí
tohoto roku
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12. dubna 2014 - provede Sbor dobrovolných hasičů v Trusnov
SBĚR ŽELEZA
sběr připravte prosím až v sobotu v dopoledních hodinách
Za SDH děkujeme

ROZPIS ZÁPASŮ - JAROSLAV
23. 3. JAROSLAV - H.ŘEDICE A
30. 3. MIKULOVICE B - JAROSLAV
6. 4. JAROSLAV - OSTŘETÍN
12. 4. SEZEMICE B - JAROSLAV
20. 4. JAROSLAV - VYS. CHVOJNO
27. 4. LITĚTINY A - JAROSLAV
4. 5. JAROSLAV - MORAVANY B
10. 5. VELINY - JAROSLAV
18. 5. JAROSLAV - OPATOVICE B
25. 5. JAROSLAV - ST. HRADIŠTĚ B
31. 5. PARDUBIČKY B - JAROSLAV
8. 6. JAROSLAV - DRAŽKOVICE
15. 6. TORPEDO - JAROSLAV

15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE - hř. Mnětice

SDH TRUSNOV připravuje pro své členy a jejich rodinné příslušníky 14. června
v areálu za školou

bližší info před akcí na plakátech
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 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. června 2014
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