a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

3/2015

Vážen í sp olu obča né, v ítá m vás u č ten í le tn ího vyd án í n aše ho zprav odaje .
Je tu krás ná čás t r oku, boha tá, štědrá př íroda n ám nab íz í své dar y. Kdo z nás p o hrd ne m isk ou j a hod,
třešn í, m al in, ryb ízu , meru něk, broskv í č i meloun u? N a rozle hlý c h l áne c h d ozrává zla té ob il í. Šk olák ům
nas táva j í dva blaže né měs íce – prázd n in y. D ospěl í s i berou d ovole n ou ne jraděj i v tomt o
obdob í, odpoč ívaj í na c hal upác h, c ha tác h neb o cestuj í d o z a hra n ič í. Je č as v ýletů a
sportov án í.
Noc i býv aj í teplé, d ny ž havé a občas z aburá c í hrom a př ináš í
bla hod árn ý déšť. Př ír oda žádá vlá hu , ab y všec hn o bo ha tstv í d ozrál o.
Na p osečen ýc h l oukác h se suš í vo ňavé sen o a k omba jn y v yj ížděj í do
pol í skl íze t ob il í. N a konc i lé ta les y z tic hn ou, ptáč c i přestáv aj í zp íva t a něk teř í
se připravu j í k odle tu na j ih. Lesy však ne os iř í, l ákaj í houb aře. Ten to krásn ý
čas konč í v tic hos ti ran n íc h ml h.
Přej i V ám vše m krás ně s tráven ý le tn í č as a bud u se opě t těš it na p odz im…
PRANOSTIK Y
1. Na sedm bratrů déšť -l i spadne, po někol i k dnů pak vl ádne – 10.7.
2. Kdy ž červ enec p ěkně hřeje, o Vánoc ích se zi ma zaskvěj e.
3. Jestl i na svatou Annu zvětšuj í mravenci svá mraveni ště, očeká vejt e
tuhou zi mu
4. Rosí-l i v srpnu si l ně tráva, pěkné poč así se očeká vá
5. Bartol oměj svatý odpol edne k rátí – 2 4.8.
6. Po svaté m M atouši – čepi ce na uši – 21.9.
7. Při jde Václ av – kamna při prav
8. Na svaté ho Jero nýma stěhuje se k n ám u ž zi ma – 30.9.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 27.5.2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Příspěvek Oblastní charita Pardubice – Zastupitelstvo naší obce bylo požádáno o
příspěvek na činnost. Příspěvek bude poskytnut ve výši Kč 5000,-.
2. Moras, a.s. – Bylo rozhodnuto ponechat obecní pozemky nadále v pronájmu společnosti
MORAS Moravany a uzavřít pachtovní smlouvu od r.2016.
3. Real Soft – Zastupitelsvo schválilo obnovit smlouvu s firmou Real Soft Brno, která
provádí inventuru pozemků
4. Nájemné – p. Těšíková – vzhledem k zavedení plynoměrné přípojky do bytu,
zastupitelstvo rozhodlo o navýšení nájmu o 1000 Kč.
5. Nákup křovinořezu – Zastupitelsvo rozhodlo o nákupu ještě jednoho křovinořezu.
6. Rozpočtové opatření č. 3
OZ bere na vědomí:
1. Informace o dotaci na zastřešení odpočinkového místa - Dotace nebyla úspěšně vyhodnocena.
Celkem bylo přijato rekordních 1042 žádostí, z toho bylo pouze 118 žadatelů úspěšných
2. Dotace POV 2015 – Obec obdrží dotaci ve výši 100 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení
v obci Opočno
3. Křížky v obcích – během měsíce června bude probíhat jejich vyčištění v Opočně, Žice a
Franclině. Po vyčištění se křížky naimpregnují a popřípadě obnoví nápisy.

4. Kaplička v Trusnově – Obec nechává zpracovávat projektovou dokumentaci na opravu kapličky
a jejího okolí. V případě výzvy MMR bude podána žádost o poskytnutí dotace.
5. Žika – studánka – Byla provedena oprava „studánky“ na návsi v Žice.

6. Kontejner – bioodpad - je umístěn za Obecním úřadem v Trusnově a v Opočně u řeky. Ještě se
pokusíme domluvit s obcí Radhošť o umístění kontejneru na bioodpad v obci Žika.
7. Krizová štáb - na Obecní úřadě proběhne 2.6. kontrola
8. MAS – informace - p. Ing. Hemer podal informace o možností využítí peněz z MAS.
9. Rekonstrukce „hasičárny“ Opočno - během měsíce července proběhne rekonstrukce hasičárny
v obci Opočno. Bude položena nová dlažba, vymalováno a nainstalovaná nová kuchyň.
10. Oslavy Radhošť 6.6.2015, dětský den 20.6.2015
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Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 30. 5. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu k 30.4.2015 - Česká spořitelna 1 088 496,- Kč a Česká národní banka
913 814,- Kč.
2. Zprávu o plnění rozpočtu k 30.4.2015
3. Prodej pozemků dle vyvěšeného záměru pro ŘSD na výstavbu Silnice R35 – p.č. 418/9 a 418/10 –
41 m2 á 120,- Kč v Opočně.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Aktuální informace občanům
2. Připomínky přítomných občanů

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 24. 6. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu s Krajskou knihovnou v Pardubicích o knihovní výpůjční službě a příspěvek 500 Kč
2. Příspěvek TJ Jaroslav ve výši 5 000 Kč
3. Stav finančních prostředků na účtech k 24. 6. 2015 je u ČS, a.s. 815 975,- Kč a ČNB 1 520 152,Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informace o přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Opočno
2. Poskytnutí dotace DSOH na úpravu veřejného prostranství
3. Informace z MAS Holicko – MAS schválilo MEMORANDUM o vzájemné spolupráci s HRA-PAR
metropolitní oblastí. Cílem je spoluúčast na strategických projektech v metropolitní oblasti.

INFORMACE PRO OBČANY
Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám
podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?
dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:
• Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození
oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za
energie, podmínky Upozornění pro občany - pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné)
na telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena
běžného hovoru. Telefonní linka: 299 149 009. Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod Elektronická poradna:
www.dtest.cz/e-poradna
• Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává dosažení dohody ve sporech mezi spotřebiteli a
podnikateli. Jde o internetovou službu přístupnou každému na webových stránkách www.vasestiznosti.cz . Jejich
prostřednictvím může spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k
řešení jeho stížnosti.
• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s
možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
• Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových
stránkách www.dtest.cz/vzory).
• Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti (informační brožura o marketingových praktikác h prodejců na
předváděcích akcích a při podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi ojetého vozu, Omyly českých
spotřebitelů, Potravinářský kompas, Spotřebitelská práva v novém a další. Web: http://www.dtest.cz/ Dozvíte se, jak
postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem, jak od- stoupit od smlouvy uzavřené na
předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte, když si vez- mete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.
Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro Vás.
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Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany na rok 2015
Požár - Jak se chovat při požáru:
- vznikne-li požár, snažte se zachovat klid a jednat s rozvahou!
- jste-li schopni ho sami uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou...), neprodleně tak učiňte nebo se pokuste
zamezit jeho rozšíření - odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky a materiály
- varujte ostatní, např. voláním „hoří“!
- co nejdříve volejte na tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár
- neodvětrávejte prostory v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje
- co nejrychleji opusťte požárem zasažené a zakouřené prostory =) pozor na nadýchání se zplodin hoření! Skloň
se co nejníže k zemi a použij improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí.
Jedovatý kouř se při požáru šíří rychleji než oheň.
- požárem zasažené a zakouřené budovy opouštíme označenými únikovými cestami – zelené tabulky se šipkami a
s postavou člověka
- pokud hoří ve vyšším poschodí domu a hoří na schodišti - nejdříve volejte na tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste
požár, pak utěsněte vchodové dveře bytu, vyvěste prostěradlo z okna, aby o vás věděli a počkejte na příjezd hasičů
- vysoké teploty a menší množství srážek obvykle v létě zvyšují riziko vzniku lesních požárů a vůbec požárů v
přírodním prostředí
Hašení požárů:
- jste-li schopni požár sami uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou...), neprodleně tak učiňte nebo se pokuste
zamezit jeho rozšíření - odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky a materiály, při požáru elektrického
spotřebiče ho vypojte ze zásuvky a pak teprve haste!
- je nutné si uvědomit, že žádné hasivo není univerzální – to znamená, že ne na každou látku lze použít každé hasivo
- při nesprávném výběru či nesprávném použití může být hašení málo účinné, zdlouhavé a dokonce může napáchat
mnohem více škod než samotný požár
Hasicí přístroje:
Vodní hasicí přístroj:
- vhodný k hašení většiny běžných pevných látek – např. papíru, dřeva, textilu…
- nevhodný k hašení hořlavých kapalin - olejů, ředidel, vosků, protože voda by
hořící směs dále rozstřikovala a požár by se rozšiřoval
- nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem!
Pěnový hasicí přístroj
- se používá obdobně jako vodní hasicí přístroj, protože pěna obsahuje rovněž
vodu
- vhodný k hašení pevných látek a navíc se s ním mohou hasit hořlavé kapaliny
- nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem!
Práškový hasicí přístroj
- je naplněn suchým práškem
- hodí se zejména pro hašení elektrických zařízení, hořlavých kapalin, plynů
- velmi vhodný pro hašení menších požárů v bytech, kde potřebujeme uhasit papír, dřevo či plasty
- používá se k hašení motorových vozidel
- nehodí se k hašení jemné mechaniky a elektroniky, které by prášek poničil a už by nebyly použitelné
- nevhodný k hašení hořících pevných rozvířitelných látek
- nesmí se použít k hašení požárů lehkých kovů
Sněhový hasící přístroj
- se může použít takřka pro všechny druhy požárů -hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení
- přístroj na oheň nastříká bohatý sníh, který zabrání přístupu kyslíku k ohni a zastaví tak požár
- nevhodný k hašení lehce rozvířitelných látek (upozornění – nebezpečí vzniku omrzlin, protože sníh v přístroji má
teplotu asi -78°C.)
Jednoduché hasicí prostředky:
- pokud nemáme po ruce hasicí přístroj, je možné použít jednoduché hasicí prostředky jako je písek, voda, lopata,
deka….

www.hzscr.cz/.../mimoradne-udalosti-povodne-pozary-hasici-pristroje-doc. aspx
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Informace obecní knihovny
Knihovna bude v pátek 10. července a 17. července 2015 uzavřena.

Termíny odvozu popelnic v roce 2015
15. července 2015
12. srpna 2015
9. září 2015
7. října 2015
4. listopadu 2015
2. prosince 2015
30. prosince 2015
Svozový den –středa - po 4 týdnech

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční v pátek 5. září 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 občany, že sběr se bude nakládat přímo na auto. Není možné ho navozit na stanoviště a
nechat bez dozoru.

Zpráva lékaře
30. 6. 2015– 7. 7. 2015 DOVOLENÁ LÉKAŘE
Zastupuje MUDr. Veselka v Dašicích
V Moravanech bude ordinovat ve čvrtek 2. 7. a
v úterý 7.7. od 7.00 – 9.00 hodin. Zdravotní sestra
bude denně od 7.00 – 12.00 hodin.
15. 7. Odpadá odpolední ordinace v Moravanech
V úterý 14. 7. a ve čtvrtek 16.7. ordinace lékaře
od 9.00 hodin (7.00 – 9.00 – zastupuji v Dašicích)
Trhy v Holubově ulici v Holicích:
13. července, 17. srpna, 14. září, 19. října, 16.
listopadu a 14 prosince 2015.
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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

NAROZENÍ
11. května se narodil Evě Bartůňkové a Janu Nálepkovi z Opočna syn

MATĚJ Nálepka
Gratulujeme
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VZPOMÍNKY NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2015
Divadlo LUCERNA

V měsíci březnu a dubnu se odehrávalo v naší obci divadelní představení
LUCERNA. Po deseti odehraných představeních, kdy byla průměrná návštěva 130 –
140 lidí (více kapacita sálu nestačila), byla další představení z rodinných důvodů
zrušena. Ohlasy byly na vysoké úrovni. Chvála se nesla z blízkého i vzdáleného
okolí. Proto jsme se rozhodli, že na jaře roku 2016, bude-li vše tak jak je, že
představení opět „rozjedeme“. Proto se všichni učinkující těší na vaši přízeň a
setkání.
BUDEME SE TĚŠIT….
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…opět byly připraveny pro děti soutěže a
došlo i na opékání buřtů….
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SDH – OSLAVY V OBCI RADHOŠŤ - 150 let SDH
Netradiční požární útoky:
MUŽI - 1.místo - Trusnov
ŽENY - 1.místo - Trusnov
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Pořadatelé vymysleli
netradiční požární útoky.
Každý mužský sbor si
vylosoval svůj „převlek“.
Ženám dali volnou ruku …
Trusnov vylosoval pohádky
(Šmoulové, Sněhurka a sedm
trpaslíku nebo Vlk a
kůzlátka..)
Ostatní sbory - Radhošť – seriály
(Dallas, Nemocnice na kraji města,
Mash), Jaroslav – rostliny (stromy, květiny, zelenina – ovoce), Opočno – zvířata (savci, ptáci, rybky), Uhersko – historie (rytíři,
pravěk, středověk), Tyníštko – profese (baletky, cirkus, kosmonauti)
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DĚTSKÝ DEN
20. 6. 2015
Byl připraven tradičně na hřišti za školou ….
Každý, kdo se přišel zúčastnit, měl možnost vybojovat něco
sladkého na zub a také nějakou tu drobnost pro radost.

ZA HUMNY JE DRAK
Úkol pro dětský den zněl :
Za devatero horami a devatero
řekami, takže právě zde je naše
Trusnovské království. Žilo se nám tu uprostřed luk, polí a lesů nádherně, až do chvíle,
kdy k nám přiletěl OHNIVÝ DEVÍTIHLAVÝ DRAK. Odnesl si naši nádhernou
princeznu do své dračí sluje, takže se celé království zahalilo do černého
smutku.
Král (Ondřej Šťastný) s královnou (Martin Vojtíšek) sezval mnoho udatných princů
z okolí, ale žádnému z nich se nepodařilo draka porazit a princeznu (Petr
Nováček) vysvobodit.
PODAŘÍ SE TO SNAD NĚKOMU S VÁS….
Abyste draka porazili musíte splnit devět těžkých úkolů, zjistit jeho
pravé jméno a princeznu vysvobodit.Pokud jste se rozhodli tuto
zkoušku podstoupit, vyzvedněte si na startu kartičku a vydejte se po
šipkách na nebezpečnou stezku. Hledejte skrytá písmena, ze kterých
se pokusíte sestavit jméno draka. Kartičku se jménem
odevzdejte na konci cesty a vyčkejte jestli se vám otevře
cesta k vysvobození princezny. Kdo tahá, ten najde.
Udatným osvoboditelům přislíbil král TRUSNITŘASKA
korunu a půl království k tomu. K povzbuzení Vašich rytířských
dovedností je na hřišti připraveno několik dalších úkolů. A jestliže bude princezna
vysvobozena, můžete v zábavě ještě chvíli pokračovat při dalších soutěžích.
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Mimo různých soutěží probíhalo i
dětmi oblíbené malování na
obličej…
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SDH TRUSNOV pořádá v září 2015 POSVÍCENSKOU ZÁBAVU od 20.00
hodin v KD Trusnov. Datum bude ještě upřesněn – na plakátech a na
internetových stránkách…

připravuje 29. srpna 2015
ve sportovním areálu za školou, od 9.00 hodin, občerstvení připraveno!!!

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
LETNÍ KINO HOLICE– PROSTRANSTVÍ U KULTURNÍHO DOMU
RALUCA - 10. 7. 22.00 pátek - Český krimi-noirový film s vynikajícím obsazením. Bývalý polda pracuje
jako soukromý detektiv. Až do chvíle, než mu vstoupí do života svůdná Raluca. Je to náhoda nebo na něj
někdo nastražil past? Režie: Zdeněk Viktora. Hrají: J. Dolanský, M. Pachlová, D. Novotný, H. Dvořáková,
S. Majer. Žánr: Krimi erotický thriller. Délka: 80 minut. zdarma
MY JSME NEJLEPŠÍ - 24. 7. 22.00 pátek - Život stojí za to. Zábavný švédský film o dospívání a síle
přátelství získal mnoho cen a nominací na mezinárodních festivalech. Příběh tří dívek ze Stocholmu, které v
80. letech založí punkovou kapelu, aby konečně zvítězily nad nechutný-mi kluky a trapnými rodiči. Režie:
Lukas Moodysson. Žánr: Drama, komedie. Délka: 102 minut. zdarma
OSTROV LÁSKY - 14. 8. 21.30 pátek - Pohled na moderní partnerské vztahy, v němž nechybí humor,
zvraty ani plážové hity. Grebo a jeho žena Liliane tráví ideální dovolenou v oblíbeném letovisku na Jadranu.
Na scéně se však objeví zapomenutá minulost v podobě charismatické a tajemné Flory. Režie: Jasmila
Žbanić. Žánr: Romantická komedie. Délka: 90 minut. Zdarma
SEDMÝ SYN - 28. 8. 21.30 pátek - Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši planetu. Napínavé
epické fantasy, v němž proti mečům a odvaze stojí mocná černá magie a armáda nestvůr. Královně
čarodějnic se může postavit jen legendární hrdina, mýty opředený Sedmý syn, který však jako legendární
válečník rozhodně nevypadá. Režie: Sergej Bodrov. Žánr: Dobrodružný, fantasy. Délka 103 minut. zdarma
V případě nepříznivého počasí se nepromítá.
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ŘÍJNU 2015.
Vydává: Obec Trusnov,Trusnov 62, PSČ 534 01, IČ O: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, te l. 725241455, e-mail: v.lenda@seznam.cz , neprošlo
jazykovou úpravou.
Navštivte naše inte rnetové stránky, na kterých mimo jiné naleznete i tento zpravodaj v bare vné podobě
na www.obectrusnov.cz
U závě rka příštího čísla: 28. září 20 15
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