a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

3/2018

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, před námi jsou prázdniny a pro většinu z nás doba dovolených. Proto
Vám všem přeji krásné léto, klidnou dovolenou a dětem pěkné prázdniny. A i když si přes léto každý
přeje nádherné počasí, je potřeba i deště a to vydatného. Přinášíme Vám další číslo našeho
zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme zprávy o dění v naší obci i další
zajímavosti.

PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté (2.7)
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší (13.7.)
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu (25.7.)
Je-li od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě studeno (1.8)
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu (4.8.)
Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim (10.8.)
Pro ornici i osení výhoda, když na Jiljího slunná pohoda (1.9.)
Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení (8.9.)
Matouše jasný den čtyři týdny potom jasné předpovídá (21.9.)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 8. 3. 2018
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2018 - Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. podala účetní
obce Ing. Kolenová, uvedla významnější položky z příjmů a výdajů. Celkové příjmy činily
1 634 908,- Kč a celkové výdaje v částce 1 159 591,- Kč.
2. Stav finančních prostředků na účtech – celkem 4 924 tis. Kč.
3. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 – celkové příjmy ve výši 4 114 5188,- Kč a
celkové výdaje ve výši 3 076 778,- Kč, výsledkem hospodaření je zisk 1 037 741,- Kč.
Závěrečný účet obce byl schválen. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
4. Závěrečný účet DSOH – p. Vojtíšková informovala o závěrečném účtu DSOH, který byl
vyvěšen. Závěrečný účet byl schválen.
5. Smlouva se SMS – p. Vojtíšková podala zprávu o uzavření smlouvy se Sdružením místních
samospráv o pověřenci pro ochranu osobních údajů. Smlouva byla uzavřena v květnu na
dobu dvou let
6. Smlouva o dílo – Pasport místních komunikací – zatím je verze v digitální podobě, bude i
v papírové formě. Uvažuje se o zadání pasportu kanalizační sítě.
7. Dotace POV – cesta – bylo přiznáno od Krajského úřadu 170 tis. Kč na opravu cesty od
Vaňáskových k Fligerovým. Proběhne výběrové řízení.
8. Darovací smlouva – TJ Jaroslav – byla schválena darovací smlouva s TJ Jaroslav
s příspěvkem na činnost ve výši 5 000 Kč.
9. Záměr výstavby základnové stanice společnosti Vodafone Czech republic a.s. – Byl
schválen nesouhlas se záměrem výstavby základnové stanice společnosti.
10. Rozpočtové opatření
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Aktuální informace – byl pořízen další
kontejner na plasty, proběhla diskuse o
třídění

odpadů,

kamerování

a

bylo

provedeno

čištění

kanalizace

v Trusnově (cca 36 tis. Kč), buduje se
přípojka vody k novostavbě domu, byly
provedeny opravy skel u autobusových
zastávek v obcích (cca 40 tis. Kč), dotaz z řad občanů na zastřešení odpočívadla – pokud
bude možno využít příspěvek např. od MAS Holicka.

PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2018
11. července 2018
8. srpna 2018
5. září 2018
3. října 2018
31. října 2018
28. listopadu 2018
26. prosince 2018
Svozový den – středa – po 4 týdnech

Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční
27.9.2018 od 16.00 hodin
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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

Jubilanti

Zdraví, štěstí, pohodu, stále dobrou náladu. Vše nejlepší k narozeninám …

ČERVENEC
Zahrádková Jindřiška 80 let
Dědič Pavel 83 let
Novotná Marie 65 let
SRPEN
Šeda Petr 70 let
ZÁŘÍ
Barták Zdeněk 70 let
Dostál Jaromír 82 let

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

ÚMRTÍ
2. května 2018 zemřel pan Rastislav Jan Říha, Trusnov 53, ve věku nedožitých 76 let.
„Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout..“

NAROZENÍ
21. června 2018 se narodila rodičům
Martinovi a Veronice dcera Mia Galliková
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POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI
Vzhledem k tomu, že začínají prázdniny, pardubická krajská policie by ráda dala občanům několik cenných
preventivních rad na prázdniny. V první řadě bychom rádi apelovali na rodiče ve vztahu k vysvědčení, aby byli při
hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní a nezvýšili se nám počty pohřešovaných dětí.
Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období prázdnin je v tomto ohledu
poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo teplotních
změn povrchů komunikací. Současně je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí
řidičům, aby:
 byli zvláště pozorní a ohleduplní,

na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou,
 zajistili si během cesty dostatek tekutin,
 cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální dopravní značení,
 a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům bychom doporučovali vždy při
snížené viditelnosti používat reflexní prvky.
Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli je poučit o rizicích úrazů. Zároveň by měli vybírat tábory, které
mají prověřený personál, tábory, které poskytují kvalitní služby a odpovídající hygienické zázemí. O dětech, které na
tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj volný čas a zde je na místě poučení dětí o
rizicích užívání alkoholu a jiných návykových látkách.
Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě nedoporučuje dětem ani
dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka pro zloděje do
prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je vhodné se domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám
nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického zabezpečení objektů.
Pokud se chystáte do kempů či pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují na krádeže z otevřených stanů,
chatek, kradou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech pod ruku.
Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost cestovních dokladů všech členů posádky a
zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa v zemích kam cestujete. Důležité rady a upozornění na rizika
spojená s cestami do zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt
Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD.
Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

VZPOMÍNKY NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2018
SPOLEK PŘÁTEL SPORTU - ČARODĚJNICE
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Foto: K. Váňová

Štafetový běh – UHERSKO
9.6.2018

Foto:
J. Váňová
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OKRSKOVÉ KOLO UHERSKO – 16. 6. 2018

Výsledky
ŽENY:
1. Opočno 25.63
2. Trusnov 28.06
3. Uhersko 31.39
MUŽI
1. Týníšťko 21.87
2. Trusnov 25.79
3. Uhersko 27.75
4. Opočno 35.95

Foto: K. Váňová
88
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DĚTSKÝ DEN – VELKÝ ÚTĚK DO PRÁZDNIN
30.6.2018 se tradičně na hřišti za Školou a za
trusnovskými humny konal Dětský den nazvaný
Velký útěk do prázdnin. Letos děti procházely
stezkou, která je vtáhla do posledního pracovního
dne úředníka chystajícího se na dovolenou. Děti
vypisovaly
formuláře na
starých psacích

strojích, razítkovaly dokumenty, třídily poštu,
kličkovaly kantýnou....prostě se pokoušely naplnit
fond pracovní doby a vyrazit na zasloužené
prázdniny. Na hřišti je čekalo několik soutěží, ve
kterých si mohly zasloužit mince na nákup v
miniobchůdku pod
pódiem. Kolem
páté hodiny se
všem představil
host se svými
luky určenými k
instinktivní lukostřelbě simulující lov a boj. Děti i dospělí si
mohli nejen poslechnout, jak a proč se z luků dnes střílí, ale
po krátkém úvodu si
střílení šípy i
vyzkoušeli. Kdo
vydržel, měl možnost
shlédnout unikátní
vystoupení Kouzelníka a

ženy - Mistryně světa v psaní na našem psacím
stroji, kterou se ukázala být kouzelníkova
asistentka Majda Rajda. Své umění předvedla v
neobyčejně obtížné disciplíně, kterou bylo
zpívané diktování přepisovaného textu.
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Kouzelník s Majdou nakonec s
asistencí Vrátných předali dětem
odměny za zvládnutí stezky a
celého dětského dne. Za zajištění
všech atrakcí pro děti i dospělé,
občerstvení, průvodního slova a
všech dalších nezbytných akcí
okolo celého dne moc děkujeme
všem dobrovolnicím a
dobrovolníkům a děkujeme i
sponzorům odměn pro děti.

Ve 20:00 byl ještě týž den sraz všech zájemců o společnou trusnovskou výpravu do letního
kina na Uhersku. Sešlo se celkem 38 dětí i dospělých, aby si užili nový český film Špunti na
vodě. Většina se v průvodu vydala po konci představení zase lesem zpět a zakončila tak před
půlnocí den oslav letních prázdnin.

Příspěvek a foto: M. Kolenová
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Akce připravované na 3. čvrtletí roku 2018

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU připravuje
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SDH Trusnov připravuje na září 2018
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
bližší info na plakátech
Naši prvňáčkové : Káťa Hemerová a Vojta Žilka
Už bude ten velký den,
kdy už budu školákem!
Ráno vstanu pěkně včas,
ať nemusím pospíchat.
Hned po ranní hygieně
říkám mámě: „Tak už jdeme!“
Ale ještě máme čas,
stihnu se i nasnídat.
Už se těším do školy,
na děti i úkoly
i na paní učitelku.
Už půjdeme – za chvilenku.

Milí prvňáčci, přejeme Vám, aby se vám ve škole nejen líbilo, ale i dařilo. Doufáme, že zde
získáte mnoho nových kamarádů, zážitků a krásných vzpomínek.
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ŘÍJNU 2018.
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
na www.obectrusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. září 2018
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