a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika
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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, na přelomu starého a nového roku hodnotíme ten uplynulý, ale také s
nadějemi nebo i s obavami očekáváme, co nám přinese ten příchozí ... Uvidíme zda bude platit
následující pranostika – „Připadne-li Nový rok na čtvrtek, předpovídá se
mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a
hojnost obilí.“
V novém roce 2015, Vám přeji hodně š těstí, zdraví a
spokojenosti.

PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jakým kdo je na Nový rok, takový bude celý rok.
Na Tři krále - zima stále.
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
Svatá Dorota stromy sněhem ometá (6.2.)
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude.
Na svatého Matěje se stromy probouzejí ze zimního sna, ale
až Panna Maria jim udílí požehnání (25.3)
8. Na svatého Josefa den když jasný, hospodář čeká rok krásný.
9. Březnové mlhy – za 100 dní déšť.
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ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Den za dnem dělá hop a skok,
čas jako voda plyne.
Najednou je tu Nový rok a
všecko nové, jiné.
Veselejší a krásnější
celý svět kolem zdá se.
Maminko, ať jsme šťastnější
v tom novém roce zase!

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z pracovního jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 26. 11. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Směrnici pro vedení účetnictví obce Trusnov dle zákona č. 563/1991 Sb.
2. Obsazení knihovny
3. Rozpočtové opatření č. 7,8
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Návrh rozpočtu na rok 2015
2. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2015 - 2018
3. Rozpočet DSO Holicko

Zprávy z veřejného zasedání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 12. 12. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2014 - zprávu přednesla účetní obce p.
Kolenová, seznámila s nejvýznamnějšími položkami rozpočtových příjmů i
výdajů. Celkové příjmy byly ve výši 3 052 381,57 Kč a celkové výdaje ve
výši 2 073 828,44 Kč. Rozdíl ve výši 978 553,13 je kladným výsledkem
hospodaření
2. Stav finančních prostředků na účtu u ČS je 584 365,- Kč
3. Stav finančních prostředku na účtu u ČNB je 910 071,- Kč
4. Rozpočet obce na rok 2015 - rozpočet obce byl
sestaven jako vyrovnaný ve výši 2 775 000,-.
5. Dlouhodobý rozpočtový výhled na r. 2015 - 2018 stručně seznámila p. Kolenová, je tvořen v přibližně
stejných číslech jako pro rok 2015, kdy se
nepředpokládají žádné vyšší změny jak v položkách
příjmů tak v položkách výdajů
6. Rozpočtové opatření č. 9
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o znovuotevření knihovny - p. Vojtíšková seznámila s plánovaným znovuotevřením místní
knihovny. Po dlouholeté knihovnici p. Dědičové se k práci knihovnice přihlásila p. Šprincová. Za
účasti zástupců z okresní knihovny v Pardubicích proběhne předávací uzávěrka a knihovna by měla
být od ledna 2015 opět v provozu v obvyklých hodinách.
2. Složení inventarizační komise - o inventarizaci majetku informoval p. Friml. Inventura proběhne
jako každý rok, byla jmenovaná inventarizační komise ve složení - p. Vojtíšková (předseda), a
členové p. Motyčková a p. Jílek. Proběhne inventura hmotného majetku, zásob, financí, pohledávek
a závazků a pozemků.
3. Zprávu o výsledku předběžného auditu - o výsledku informovala p. Vojtíšková, která se
předběžného auditu zúčastnila společně s účetní obce. Při této kontrole nebyly shledány závady.
Ostatní:
p. Friml informoval o jednání na MAS Holicko, kde se zúčastnil za obec ing. Hemer. Byla zřízena
organizační složka "Místní partnerství", bez níž by podle nových pravidel nebo možno žádat o
finanční podpory projektů v období 2015 - 2020, mimo jiné i na výstavbu a opravy infrastruktury obcí,
čehož se chystáme využít.
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Ceny za odpad zůstávají stejné jako v loňském roce tj. 450 Kč/osoba, 450Kč/rekreační objekt a poplatky ze
psů 50 Kč/1 pes, 200 Kč/2 psi.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE TRUSNOV
volební komise pracovala ve složení: předseda OVK Janet Wolfová, zapisovatel OVK - Radka Šplíchalová,
členové - Petra Hemerová, Marie Tomášková, Marie
Horáčková, Jana Schneiderová
voliči v seznamu - 184
vydané obálky
129 tj. volební účast 70,11 %
SNK Trusnov... platné hlasy 507 tj. 61,83 %
1. Hemer Jindřich Ing.
2. Friml Milan
3. Říhová Jana
4. Jakoubek Miroslav
5. Čejková Jiřina
6. Novák Ondřej
7. Jílek Jaroslav
8. Šťastný Ondřej
9. Bečka Vítězslav

79 hlasů
91 hlasů
71 hlasů
62 hlasů
60 hlasů
53 hlasů
66 hlasů
24 hlasů
1 hlas

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŽENY, SNK ....platné hlasy 313 tj. 38,17 %
1. Vojtíšková Lenka 72 hlasů
2. Hloupá Jana
57 hlasů
3. Dudková Jaroslava 49 hlasů
4. Motyčková Hana
68 hlasů
5. Říhová Petra
35 hlasů
6. Tomášková Kateřina32 hlasů
NOVÉ SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TRUSNOV

STAROSTA:
Milan Friml
MÍSTOSTAROSTKA : Lenka Vojtíšková
ZASTUPITELÉ:
Ing. Jindřich Hemer
Jana Říhová
Jaroslav Jílek
Jana Hloupá
Hana Motyčková
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VOLBY DO SENÁTU 1.kolo
voličů - 181, vydané obálky 90 tj. 49,72 %
kandidáti:
1. Hlavová Soňa MUDr. SPO
2. Sadovský Petr ANO 2011
3. Antl Miroslav JUDr. ČSSD
4. Cempírek Václav prof.Ing. TOP+STAN
5. Kučera Roman Ing. Piráti
6. Lukášek Josef PaedDr. KSČM
7. Řehák Luboš KDU - ČSL

4 hlasy
12 hlasů
57 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
7 hlasů
4 hlasy

VOLBY DO SENÁTU 2.kolo
voličů - 181, vydané obálky 50 tj. 27,62 %
3. Antl Miroslav JUDr. ČSSD
7. Řehák Luboš KDU - ČSL

42 hlasů
8 hlasů

Bez povolení lze kácet pouze ovocné stromy a malé dřeviny
Vyhláška o dřevinách, která dávala vlastníkům oplocených pozemků u bytových nebo rodinných
domů právo volně kácet stromy na svém pozemku, přestala platit. Ministerstvo životního
prostředí přijalo novelu vyhlášky účinnou od 1. 11. 2014, která vrátila do legislativy nutnost žádat
obec o vydání povolení ke kácení
vzrostlých stromů. To se však netýká velkých ovocných stromů. Dle platné legislativy může vlastník
pozemku, nebo jeho oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka, kácet bez povolení stromy s obvodem
kmene do 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí a souvislé porosty o rozloze do 40 m2. Dále není třeba
povolení pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území obce evidovaných v katastru
nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití jako zeleň.
čerpáno z Holických listů - Ing. Zdeňka Poláková, Dis

Odbor dopravy – informace o novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích
Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti pod č. 239/2013 Sb. obsáhlá novela zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákona č. 56/2001 Sb.), která přináší mimo
jiné i významné změny týkající se vedení registru silničních vozidel, registrace vozidel i
schvalování jejich technické způsobilosti.
Registrace ojetého (provozovaného) vozidla na jednom místě
Úkon se provede na jednom místě. Příslušným bude obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě, kde
bylo vozidlo původně registrováno. Registrace je provedena na základě společné žádosti dosavadního a
nového vlastníka silničního vozidla. Registrační značka vozidla (spz) se nemění. Dochází tím ke zrušení tzv.
„polopřevodu“.
Zastoupení na základě úředně ověřené plné moci
Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele
silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Zánik vozidel, u kterých není v registru silničních vozidel zapsán vlastník (vozidla v tzv. „polopřevodu“)
Pokud k 1. 1. 2015 není u vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník (vozidlo je v tzv.
„polopřevodu“) a do 6 měsíců od 1. 1. 2015 není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do
registru, považuje se vozidlo za zaniklé. K zániku vozidla dojde 1. 7. 2015. Vozidlo ztratí zcela technickou
způsobilost a nebude jej možné provozovat na pozemních komunikacích.
Zánik vozidel, která jsou dočasně vyřazená z registru silničních vozidel (vozidla uložená dlouhodobě v tzv.
„depozitu“)
Pokud je vozidlo ke dni účinnosti zákona (tj. k 1. 1. 2015) dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel po
dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku od 1. 1. 2015 neučiní oznámení o tom, na
jaké adrese je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití, považuje se vozidlo za zaniklé. K zániku vozidla
dojde 1. 1. 2016. Vozidlo ztratí zcela technickou způsobilost a nebude jej možné provozovat na pozemních
komunikacích.
Čerpáno z Holických listů - Bc. Petr Vitman, vedoucí odbor dopravy
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Tříkrálová sbírka 2015
Oblastní charita Pardubice pořádá ve dnech 2. – 11. ledna 2015 tradiční Tříkrálovou sbírku. V Trusnově
budou tři králové chodit v sobotu 10. ledna. Popřejí Vám štěstí, zdraví a pokoj do nového roku a poprosí
Vás o příspěvek do zapečetěné pokladničky s charitním logem. Všechny skupinky u sebe budou mít
průkazku, kterou se mohou kdykoliv prokázat.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním
postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně
daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává
v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.
Obecný přehled rozdělení Tříkrálové sbírky:
Celostátní projekty Charity ČR
Projekty Diecézní charity Hradec Králové
Humanitární pomoc do zahraničí
Režijní náklady sbírky
Projekty Oblastní charity Pardubice

5%
15%
10%
5%
65%

Oblastní charita Pardubice investovala v roce 2014 největší část výtěžku Tříkrálové sbírky do rekonstrukce
ambulantních odlehčovacích služeb známých též pod názvem „školka pro seniory“ v Mikulovicích u
Pardubic. Na tento účel byla vyčleněna polovina prostředků určených na projekty pardubické Charity (viz
graf dole). K dalším významným investicím realizovaným v roce 2014 patří obnova vozového parku (20%),
vybavení střediska hospicové péče (10%) a rozvoj služeb pro rodiny s dětmi (10%).
Bližší informace o Tříkrálové sbírce a o činnosti Oblastní charity Pardubice naleznete na stránkách
www.pardubice.charita.cz.

Termíny odvozu popelnic v roce 2015

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

28. ledna

12. srpna

25. února

9. září

25. března

7. října

22. dubna

4. listopadu

20. května

2. prosince

17. června

30. prosince

15. července

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 13. 3. 2015, 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, že sběr se bude nakládat přímo na auto. Není možné ho navozit na stanoviště a nechat bez
dozoru.
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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.

Ač prosté je přání moje, však z upřímného srdce pochází,¨
ať pevné je zdraví Tvoje, nechť tě štěstí provází.

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

ÚMRTÍ

Dne 15. října 2014 zemřela paní Hana Dědičová z Trusnova ve věku 73 let.

Dne 22. prosince 2014 zemřela paní Jiřina Čejková z Trusnova ve věku 63 let.

"Je jen málo slov, která by vyjádřila náš zármutek… Vzpomínka zůstane v našich srdcích.“
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VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2014
ve fotografiích
výlov OBORA - 25. 10. 2014

I k nám do vsi zavítali 5. prosince v podvečer
ČERTI, MIKULÁŠ A ANDĚL

7. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S
LOUTKOVÝM
DIVADLEM
KOZLÍK
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.. a 13.12. zpívání koled u rozsvíceného vánočního stromečku společně
s Barevnou muzikouu, pěveckým sborem

8

..a také proběhl 13. 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 opět "silvestrovský sranda mač", letos na
sněhu. Nechybělo ani malé "silvestrovské občerstvení".

SPORTU
ZDAR

Za Spolek přátel sportu přejeme do nového roku hodně štěstí, zdraví a hlavně sportovního ducha.....
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SDH TRUSNOV připravuje 10.ledna 2015

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v budově bývalé školy, od 19.00 hodin

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ UHERSKO pořádá 24. ledna 2015

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

D
Doom
meeččeekk,, lloouukkaa,, ssttrroom
m aa dděěttii,,
aa vvllooččkkaa ssnněěhhuu lleettíí,, lleettíí
aa nneeddoolleettíí,, m
maalláá jjee,,
nneežž ssppaaddnnee nnaa zzeem
m,, rroozzttaajjee..
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2015.
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: Milan Friml –
starosta 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 2015
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