a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

3/2014

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, už je zase půl roku za
námi, je tady léto…jo,jo ten čas ale letí…
Přeji Vám vš em krásné počasí, pěknou dovolenou a
dětem pěkné prázdniny….

PRANOSTIKY
1. Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany
2.
3.
4.
5.
6.

(2.7.)
O svatém Kamilu slunce má největší sílu (18.7.)
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na
Kateřinu. (29.8.)
Na Jana štětí vlaštovky od nás letí. (29.8.)
Po svatým Václavu beranici na hlavu.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.

Když jaro odevzdá kvetoucí kraj
léto si pak najde ten pravý ráj
a sluníčko mělo by pálit a hřát
co víc si v létě můžeme přát?
Oblohu domodra a sem tam deště
někdy je sucho, tak prosíme,ještě,
i letní bouřky mají své kouzlo
jen aby se po kroupách neuklouzlo.
Někdy však blesky nahání hrůzu
lije jak z konve, déšť smáčí mi blůzu,
hromy jsou hlasité a jde z nich
strach
tráva se utápí v blátivých záplatách.
Už brzy je obloha celá čistě umytá
barevná duha je na nebi jak vyšitá,
slunce své paprsky do kraje posílá
aby se každá kytka honem rozvila.
To je to pravé léto ta letní idyla…

„Radost z konání dobra, je jediným opravdovým štěstím.“

L.N.Tolstoj
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 29.4.2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Přehled o poskytnutí dotací na územní plán obce a na opravu VO v obci Trusnov, Franclina a
Opočno
2. Pronájem jídelny a sálu KD Trusnov firmě Moras – a.s. na 30. 5. 2014
3. Změnu stav. povolení na výstavbu 2 ks Vítkovických věží – náhradní výstavba věž z betonu
4. Rozpočtové opatření č.3
5. Pronájem obecního bytu Dagmar Těšíkové z Trusnova
6. Výzvu pro p. Bartoška na úklid sutě na veřejném prostranství
7. Objednávku loutkového divadla Kozlík – pohádka pro děti Luciášek 10.8. v 17.00 hod. v KD

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 11.6. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav finančních prostředků na účtech ČS a.s a ČNB
2. Termín veřejného zasedání 27. 6. 2014 v 19.30 hod.
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Dotazník MAS Holicko
5. Potvrzení loutkové pohádky Luciášek
6. Nákup vycházkových uniforem pro členy SDH
7. Provedení opravy střechy skladu za obecním úřadem
8. Prohlídku lesního podílu obce s p. Zamastilem – jednatelem společnosti

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 27. 6. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav finančních prostředků na účtech ČS a.s. a ČNB
2. Plnění rozpočtu k 31. 5. 2014
3. Stav prací na opravě veřejného osvětlení Opočno
4. Konečnou výši dotace na územní plán obce ve výši 88 450,- Kč
5. Informace z MAS Holicko
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o stavu prací na územním plánu
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2. Pohledávky-stav na úseku místních poplatků na rok 2014– dlužníci k 27. 6. 2014- 7 700,- Kč /5
majitelů nemovitostí/
3. Zprávu o Komunálních volbách v měsíci říjnu 2014
4. Informaci o změně dodávek vody od 1. 1. 2015

Různé informace:
a/ V měsíci dubnu byla provedena revize el. osvětlení v obci Trusnov, Opočno a Franclina. Na základě
zjištěného stavu v Opočně bylo rozhodnuto, že letos bude provedena oprava přednostně právě tam. Následně
bylo provedeno vytyčení kabelů VO. Další postup prací není jednoduchý,neboť se musí zahájit jednání
z důvodů různých vlastníků pozemků, po nichž jdou kabely VO. Podle nového OZ musí být sepsána věcná
břemena, což u stávajícího vedení nebylo provedeno. Práce mohou být zahájeny až po vložení věcných
břemen do katastru nemovitostí.
b/ Dne 18. 6. 2014 se konalo Krajské shromáždění Pardubického kraje ohledně Komunálních voleb
2014. Předpokládaný termín voleb je 10. a 11. října 2014. Voliči jsou všichni občané s trvalým pobytem
v obci. Kandidátem může být volič, který nevykonává státní správu vztahující se k územní působnosti dané
obce. Předpokládaný termín pro podání kandidátních listin je nejpozději do 5. srpna 2014 do 16.00 hod na
příslušný registrační úřad /pověřený obecní úřad/, který následně přezkoumává kandidátní listiny a
rozhoduje o jejich registraci, po procesu registrace následně zajišťuje tisk hlasovacích lístků. Maximální
počet kandidátů na kandidátní listině – kolik se volí zastupitelů, výjimka u obcí se sedmi a méně zastupitelizde je možné navýšení o třetinu na celé číslo dolů.Kandidátní listiny mohou podávat následující typy
volebních stran: politické strany, politická hnutí nebo jejich koalice, sdružení nezávislých kandidátů /před
podáním kandidátní listiny nepodléhá žádné předchozí registraci, výhoda existence náhradníků/, nezávislý
kandidát a sdružení politických stran a hnutí nezávislých kandidátů. Volební strany činí úkony
prostřednictvím zmocněnce /vyjma nezávislého kandidáta, který si úkony činí sám/-zmocněncem nesmí být
kandidát. Sdružení nezávislých kandidátů a nezávislý kandidát musí ke kandidátní listině kromě prohlášení
jednotlivých kandidátů připojit navíc petici na podporu kandidatury- potřebné počty voličů jsou stanoveny
v příloze zákona č. 491/2001 Sb. /např. stanovené procento z počtu obyvatel obce k 1. 1. 2014-Trusnov
225/. Jeden volič může svým podpisem podpořit více volebních stran, nezapočítávají se však počty
kandidátů samých.
Univerzální vzor kandidátní listiny je uveden v příloze vyhlášky č. 59/2002 Sb. – vzor č. 6.
O dalším postupu při konání voleb budou občané obce včas informováni.
c/ Dne 13. 6. 2014 proběhla prohlídka podílu obce v Lesním družstvu Uhersko. Prohlídku vedl
jednatel společnosti pan Jiří Zamastil za účasti členů zastupitelstva. Prohlídka proběhla na kolách, pan
Zamastil seznámil přítomné s dlouhodobým lesním plánem, stavem výsadby a kácení. Dále byli seznámeni
s náklady a tržbami společnosti a byly zodpovězeny položené dotazy.
d/ Vodovod – Od 1. ledna 2015 bude provedena změna dodávek vody pitné vody z Městyse
Chroustovice do 9 obcí. Každá obec si musí vodu obhospodařovat sama. Nyní Chroustovice připravují návrh
předávacích smluv, avšak cenu, za kterou nám budou vodu dodávat, nám ještě nesdělili.
Navíc problém činí dotace, která byla poskytnuta jednou částkou obci Ostrov a Trusnov společně,tudíž do
10ti let se nesmí s majetkem hýbat. Vodovod Ostrova má v evidenci obec Trusnov, tudíž převod je možný
dle podmínek dotace až k 1. 1. 2016, s čímž Chroustovice nesouhlasí.
V měsíci srpnu proběhne v Chroustovicích další jednání, kde už by nám měli sdělit, za kolik nám budou
vodu prodávat. O stavu jednání Vás budeme informovat.
Příspěvky: Jiřina Čejková - starostka obce

Zpráva lékaře
30.6. - 9.7 – dovolená lékaře, zastupuje MUDr. Veselka v Dašicích, v Moravanech bude ordinovat v úterý a
čtvrtek od 7.00 do 9.00 hod. Zdravotní sestra bude přítomna denně od 7.00 – 12.00 hodin.
Trhy v Holubově ulici v Holicích: 14. července, 18. srpna, 15. září, 13. října, 17. listopadu, 8. prosince
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STATISTIKA OBYVATEL KE DNI 30.6.2014
CELKEM
PRŮM.VĚK
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Možní voliči

222
117
105
30
34
69
188

44,55
45,12
43,92
6,93
8,03
72
51,16

Datum narození
nejstaršího
10.5.1921
4.3.1925
10.5.1921
8.9.1999
27.10.1996
10.5.1921
10.5.1921

Datum narození
nejmladšího
23.7.2013
16.4.2013
23.7.2013
23.7.2013
23.7.2013
28.6.1954
23.5.1996

Informace obecní knihovny
Obecní knihovna měla k 1.1.2014 32 registrovaných uživatelů, z toho
5 do 15 let. Mezi uživatele patří kromě čtenářů také uživatelé internetu.
V loňském roce si přišlo vypůjčit knihu celkem 176 návštěvníků a internet
využilo celkem 54 návštěvníků. Užívání internetu platí obecní úřad a
návštěvníci jeho užívání mají zadarmo.
Uživatelé knihovny mají skutečně z čeho vybírat. V seznamech knihovny je celkem 942
svazků, z toho je 775 svazků krásné literatury a 167 svazků naučné literatury.
Obec zakoupila r. 2013 13 nových knih za 2 037 Kč.
Kromě vlastního knižního fondu mají čtenáři možnost vypůjčit si i knihy z krajské
knihovny. Krajská knihovna v Pardubicích přivezla do zdejší knihovny v loňském roce 4 soubory
knih s 245 svazky. Jsou to žánrově různé knihy. Např. detektivky, literatura faktu,
romantická literatura a knihy pro děti. Obecní úřad přispívá ročně 2 Kč na každého občana.
Čtenáři, kteří navštěvují obecní knihovnu si v r. 2013 vypůjčili celkem 718 knih. Mezi
nejvěrnější čtenáře patří p. Janáčková st. i mladší, p. Sýkorová, Bartáková, Zahrádková,
Kolenová, Bečková,Těšíková a p.Vrátil. Ostatní z registrovaných chodí méně často. Z dětských
čtenářů to jsou hlavně Vendy Šprincová, Honzík Jakoubek, Michal Ruda a jeho sestra. Škoda,
že těch dětí a mladých čtenářů není víc. Letos od 1. ledna do 30. června navštívilo knihovnu už
147 návštěvníků a vypůjčili si celkem 471 knih. Knihovna je pro veřejnost otevřena pravidelně
každý pátek od 17 – 18 hodin. Můžete přijít i když si nic nepůjčíte. Těším se na Vaši návštěvu

Knihovnice

Termíny odvozu popelnic v roce 2014
16. července, 13. srpna, 10. září, 8. října, 5. listopadu, 3. prosince, 31. prosince
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční v pátek 19. 9. 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.
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Volby do Evropského parlamentu
14 ČSSD
16 ANO 2011
10 KSČM
7 TOP 09 A STAROSTOVÉ
5 KDU - ČSL
20 ODS
22 ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE TOMIA OKAMURY
2 STRANA PRÁCE A NESPOKOJENÍ OBČANÉ
6 STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU - NECHCEME EURO
19 ČESKÁ STRANA REGIONŮ
23 STRANA ZELENÝCH
24 STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
26 KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA
celkem 49 voličů
z toho
TRUSNOV
OPOČNO
FRANCLINA
ŽIKA

16 hlasů
13 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

celkem 183 voličů, volilo 49, tj. 26,76 %
celkem 114 voličů, volilo 35, tj. 30,7 %
celkem 37 voličů, volil 1, tj. 2,7 %
celkem 17 voličů, volilo 10, tj. 58,82 %
celkem 15 voličů, volili 3, tj. 20%

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 17. dubna 2014 zemřel pan Václav Roček – dlouholetý účetní obce Trusnov,
ve věku nedožitých 91 let

„Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout“
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VZPOMÍNKY NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2014
ve fotografiích

Ochotníci z Trusnova
připravují na jaro 2015
divadelní představení....

SDH TRUSNOV - SBĚR ŽELEZA
12.4.2014

Sportovci připravili pro děti soutěže a opékání buřtů..
večer po setmění již tradičně dorazil i kouzelník se svoji
asistentkou
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Letos se neuskutečnil turnaj v malé kopané, ale tento termín jsme obsadili a pro
děti uspořádali

Bylo připraveno zábavné odpoledne, které nejprve začalo v Trusnově ZA
HUMNY.
Děti musely projít označenou cestou a na stanovištích, věnovaným zvířatům,
která můžete potkat za našimi humny, plnit drobné zábavné úkoly. Házely do
květu míčky, představující sosák motýla, chodily po laně jako kočka, zatloukaly
do dřeva kolíčky jako datlové, střílely prakem jako střílí žába po mouchách
jazykem… Odměnou jim byla v cíli medaile, balíček s drobnostmi a připravený
táborák s buřty na opékání.
Ing. M. Kolenová
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Během celého odpoledne probíhaly v areálu hřiště další soutěže a p. Eva Bartáková malovala
dle přání dětem i dospělým na obličej. Odpolednem všechny přítomné od mikrofonu provázel
pan J.Jílek.
Počasí přálo a děti se báječně bavily.

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

ODPOLEDNE SE VYDAŘILO.... jak dětem tak i dospělým.
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SDH - OKRSKOVÉ KOLO - OPOČNO
VÝSLEDKY:
MUŽI - 1. Opočno, 2. Tyníštko, 3.Jaroslav, 4. Trusnov, 5.
Uhersko
ŽENY - 1. Opočno, 2. Trusnov
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SDH TRUSNOV připravilo 14. června v areálu za školou

DIVADLO KOZLÍK připravuje nejen pro děti:
O LUCIÁŠKOVI
Loutkové divadlo Kozlík přijede o
letních prázdninách a zahraje nám
pohádku O Luciáškovi. Pohádka bude
vyprávět o malém čertíkovi, který se
vydá
na
svět
hledat
hříšníka.
Představení proběhne v Kulturním
domě dne
10. 8. 2014 v 17:00 v podání Pavlíny
Kudrnové a Evy Hejcmanové. Zveme
všechny děti i dospělé na veselou
loutkovou pohádku plnou písniček.

PAVLÍNA KUDRNOVÁ

SDH TRUSNOV pořádá v září 2014 POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
od 20.00 hodin v KD Trusnov. Datum bude ještě upřesněn
– na plakátech a na internetových stránkách…
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připravuje 30. srpna 2014
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.
Všem prvňáčkům přejeme příjemné vykročení do školy a jim i
větším dětem posíláme básničku k prvnímu školnímu dni.
"Náš" prvňáček: Adam Šimon (uprostřed)

Volám, volám všechny třídy,
pera, sešity i bílé křídy.
Písmena, háčky, čárky, křížky,
všechno co už čteme z knížky.
Jedničky, dvojky, trojky, nuly,
které píšeme na tabuli.
Děti, děti, přidejte se,
ve škole všichni zasmějte se.
Otvíráme klíčem naši školu
a už jsme zase všichni spolu!
Více fotografií z jednotlivých akcí naleznete během července na našem webu.
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ŘÍJNU 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
na www.obectrusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. září 2014
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