a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

4/2018

Foto: R. Bartoš
Vážení čtenáři, milí spoluobčané, před námi jsou
volby do obecního zastupitelstva. V tomto výtisku se
dozvíte, co jsme za minulé čtyři roky zvládli i
nezvládli… Pěkné čtení

PRANOSTIKY
1. Po teplém září zle se říjen tváří.
2. Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
3. Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a
dlouhá zima.
4. Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
5. Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
6. Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, jestli noc jasná, zima je
mastná.
7. Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
8. Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno
osení.
9. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
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Vážení spoluobčané,
z Trusnova, Opočna, Francliny a Žiky, končí čtyřleté volební období zastupitelstva a bylo by dobré
zhodnotit, co se mezi lety 2014 až 2018 povedlo či nepovedlo.
Po volbách v roce 2014 nastoupili do svých funkcí nový starosta i místostarosta. Pro nás oba
to bylo novum, ale nějak postupně jsme se zapracovávali a taktéž noví zastupitelé včetně účetní
obce.
V roce 2015 jsme volně pokračovali v akcích připravovaných bývalým zastupitelstvem.
Jednalo se hlavně o první etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v Opočně, která byla
realizována až v měsíci listopadu. Celá akce vyšla na 1 089 501,- Kč a na tuto realizaci jsme
získali z prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova částku 100 000,- Kč.
Taktéž v tomto roce 2015 jsme získali dotaci ve výši 45 000,- Kč z Dobrovolného svazku obcí
Holicka na vyčištění příkopu a vybudování propustků za zahradami směrem k Lodrantu. Zároveň
probíhala rekonstrukce zbrojnice v Opočně, která nás vyšla 126 576 Kč. V témže období se
povedla rekonstrukce studánky v Žice, očištění a nakonzervování křížků v Opočně, Franclině a
Žice. Obec zároveň musela zajistit v tomto roce kontejnery na biologický odpad a to nejprve
v Opočně a Trusnově, později i v Žice.
V roce 2016 byla stěžejní akcí fasáda na budově bývalé školy, nátěry dveří a oken. Opět se
nám na tuto akci povedlo získat dotaci z Krajského úřadu Pardubického kraje v rámci Programu
obnovy venkova ve výši 130 000 Kč. Celá akce vyšla na částku 628 546,- Kč. Na jaře obec
bezplatně přidělovala ke každému číslu popisnému kompostér na biologický odpad. Průběžně
došlo k vyčištění požární nádrže v Trusnově, kdy bylo vyvezeno cca 20 m3 bahna a k opravě
břehů nádrže. Během roku docházelo k narovnání majetkových vztahů mezi obcí a krajským
úřadem ohledně silnice vedoucí přes Trusnov a okolních pozemků, kdy by měly být přesně
odděleny pozemky obce (chodníky) a krajského úřadu (silnice). Ke konci roku jsme také přivezli
zrepasovanou požární stříkačku PS 12.
Když se nám povedla tak pěkná fasáda na škole, tak jsme se v roce 2017 zaměřili na
výstavbu nového plotu, který jsme chtěli stihnout celý zrealizovat do oslav 120 let založení
Hasičského sboru v Trusnově. Bohužel se nám celý plot nepovedl zkompletovat, ale myslím si, že
výsledek i přes malé zpoždění předčil očekávání. A zase jsme u dotací z Krajského úřadu
Pardubického kraje, kdy nám byla přiřknuta dotace ve výši 150 000,- Kč, ale investice do plotu
bylo celkem ve výši 1 083 156,- Kč. Ale, že jsme zodpovědní hospodáři, tak jsme sehnali další
dotaci ve výši 151 079,- Kč na realizaci dětského hřiště v Opočně, při celkových nákladech
241 000,- Kč.
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Na rok 2018 jsme měli v plánu prodloužení vodovodního řádu průměr 110 mm ke
Schneiderovým. Toto se nám povedlo za vysoutěženou cenu 406 250,- Kč. Rekonstrukce místní
komunikace k Fligerovým proběhne v měsíci říjnu – listopadu. Opět dotace z prostředků
Pardubického kraje ve výši 170 000,- Kč, předpokládaná částka na celkovou realizaci je 350 000,Kč. Rekonstrukce kabeláže veřejného osvětlení podél chodníků a posílení osvětlovacích stožárů
v Trusnově. Tato akce se nám asi nepodaří v tomto roce zrealizovat z důvodu pozdního dodání
projektové dokumentace, zdlouhavého vyřizování administrativních úkonů a doposud nevydané
stavební povolení. Věřím, že se nám tyto problémy podaří odstranit a přes zimní období a
vysoutěžit zhotovitele, kdy bychom v jarních měsících mohli stavbu zrealizovat.
Co se připravuje na rok 2019?
1) V případě dotací z Krajského úřadu – výměna oken u jídelny a kuchyně
2) Bylo zažádáno o dotaci přes MAS Holice (Místní akční skupina) ve výši 1 000 000,- Kč na
realizaci I. Etapy výstavby chodníků v Trusnově, případná realizace II. Pololetí roku 2019
3) MAS Holice – Malý LEADR pro Holicko – žádost o dotaci ve výši 50 000,- Kč na opravu
fasády a schodiště u čp. 64 – pohostinství
Co dodat na závěr?
Z tohoto místa bych chtěl poděkovat za spolupráci se všemi složkami v obci.
Hasičům – za spolupráci s obecním úřadem při různých akcích a brigádách
Sportovcům

- za pořádání nohejbalového turnaje, turnaje ve stolním tenise v předvánočním

období, pálení čarodějnic, silvestrovskému fotbálku, brigádách na tenisovém kurtě
Spolku pro občanské záležitosti - za gratulace pro naše občany při životních jubileích, při vítání
nových občánků
Divadelnímu spolku – za krásná vystoupení na jevišti, za zviditelnění obce v širokém okolí a za
nezapomenutelné zážitky pro diváky
Chtěl bych poděkovat občanům, kteří nejsou v žádném spolku a přesto jdou a přiloží ruku
k dílu bez nároku na odměnu pro blaho a zkrášlení jak Trusnova, Opočna, Žiky i Francliny.
Až budete číst tyto řádky, již budete mít volební lístky do obecních zastupitelstev doma na
stole, a proto Vás občany s volebním právem prosím a žádám o hojnou účast ve volbách ve
dnech 5. a 6. října 2018.
Děkuji
Milan Friml
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 7. 9. 2018
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 8. 2018 - Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 8. podala účetní
obce Ing. Kolenová, uvedla významnější položky příjmů a výdajů dle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu. Celkové rozpočtové příjmy činily
3 085 368,- Kč, rozpočtové výdaje 2 036 662,- Kč.
Rozdílem je zisk 1 048 706,- Kč.
2. Stav finančních prostředků na účtech – u České
spořitelny 941 151,- Kč, u ČNB 4 553 070,- Kč, tj.
celkem 5 494 221,- Kč.
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – byla schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ
a.s. pro uskutečnění rekonstrukce nízkého napětí u čp. 39 (hájenka p. Štěpánek)
4. Záměr uzavření darovací smlouvy – Byl projednán záměr uzavření darovací smlouvy,
předání části vodovodu Trusnov – Ostrov obci Ostrov.
5. Dotace z POV – Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2019 ve výši cca 150
tis. Kč je nutné podat do konce září. Bude použita na akci výměny oken u jídelny.
V současné době je zjišťován přibližný rozpočet.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Aktuální informace – informace podal starosta obce p. Friml. Probíhá čistění příkopu
v Opočně, byl vyčištěn příkop pod Trusnovem. Úprava cesty kolem Štorkových – byl
proveden návoz frezingu, poté bude uskutečněna povrchová úprava. Na MAS Holice je
podána žádost o dotaci na chodníky. Oprava chodníků proběhne ve třech etapách, nejdříve
pravá strana od Jílkových k OÚ a Nováčkovým, předpoklad uskutečnění – r. 2019 s investicí
cca 1 mil. Kč. Veřejné osvětlení – k plánované opravě právě probíhá vyjadřovací řízení.
Rovněž byl přednesen návrh čerpat dotace ve výši 50 tis. Kč na opravu schodiště u
hospody. Proběhla krátká diskuse s přítomnými občany, p. K. upozornil na drolící se
chodníky po provedené rekonstrukci veřejného osvětlení v Opočně, které místy nefunguje,
bylo by potřeba podat reklamaci.
PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2018
3. října 2018
31. října 2018
28. listopadu 2018
26. prosince 2018
Svozový den – středa – po 4 týdnech
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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 …

ŘÍJEN
Schneiderová Libuše 84 let
Šťastný Jan 93 let
LISTOPAD
Vodvárková Božena 84 let
PROSINEC
Schneider Václav 85 let

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

ÚMRTÍ
22. července 2018 zemřela, naše nejstarší obyvatelka, paní Jitka Jílková,
Trusnov 8, ve věku 95 let.
„Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout..“

NAROZENÍ
18. července 2018 se narodila rodičům
Jaroslavě a Petrovi dcera Eliška Šimonová
6. srpna 2018 se narodila rodičům
Lence a Lukášovi dcera Rozálie Kňourková
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STÁLE SE OPAKUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY:
Pokud máte větší odpad, který nelze vhodit do kontejneru na plasty, dbejte na termín odvozu, nebo
vyčkejte na svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Stává se, že odpad leží u kontejneru i několik
dní…. Termíny odvozu tříděného odpadu: Odpad se odváží vždy ve čtvrtek v dopoledních hodinách
následovně: SKLO: 2. sudý čtvrtek v měsíci
PAPÍR: 1. sudý čtvrtek v měsíci PLASTY:
každý lichý čtvrtek
UDRŽUJTE POŘÁDEK OKOLO
KONTEJNERŮ

Z důvodu nerespektování tohoto
upozornění bude prostor monitorován!!!!

INFORMACE K VOLBÁM
Kdo může volit
Volit může každý občan, který v době konání voleb dosáhl alespoň 18 let. K volbám je nutné přijít s platným
občanským průkazem nebo pasem. V komunálních volbách nejsou vydávány voličské průkazy.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Může tak na
hlasovacím lístku označit jednotlivé kandidáty. Může rovněž označit jednu volební stranu.
Možná je i kombinace označení jednotlivých kandidátů a strany. Hlas tak dostávají zaškrtnutí kandidáti a
rovněž kandidáti vybrané strany tak, aby jejich součet odpovídal celkovému počtu volených zastupitelů.
Volební lístky
Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s
hlasovacími lístky. Spolu s volebními lístky najde volič v obálce i instrukce ke správnému vyplnění.
Hlasovací lístky si může volič vyžádat i v samotné volební místnosti.
Vobci Trusnov v okrsku č. 1, jehož sídlem je budova bývalé školy, Trusnov č. 1. Volební okrsek č. 1 je
volebním místem pro občany Trusnova, Francliny, Opočna a Žiky.
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POLICIE RADÍ

Zabezpečení chat a chalup před zimou
Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto bychom se v dnešním
článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli především
objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty a
chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však pravidlo a drzost
zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště
policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není
v silách policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít především
jejich majitelé.
A co vám radíme?
 zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky,
bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
 poraďte se o zabezpečení s odborníky
 věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy
 pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém následně můžete
„svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých
bezpečnostních služeb
 nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
 pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí
 zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
 cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných objektech
 chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti
o občasnou kontrolu
 sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
 při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si
zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro
policii a její další šetření
Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla vykradena,
nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie.
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

VZPOMÍNKY NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2018
Čištění rybníčku
- začátek prázdnin
- 5.7.2018
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Prázdninové koupání …..

Noční koupání u rybníčka zvaného BALATON v
Trusnově - 4.8.2018 + letní kino - Čertoviny

Foto: K. Váňová
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Místní sportovci..i vítězové
turnaje

Foto: J. Váňová
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Nohejbalový turnaj v Radhošti - vítězové turnaje – „zástupci SPS Trusnov“

Opékání prasátka –SDH TRUSNOV – aneb „vesnické posezení“
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BRIGÁDA NA HŘIŠTI - starosta rozdělil úkoly ….

i kuchař se ujal svého …

a pak to šlo …. (skoro samo)

A pokračování brigády v září …
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Čištění příkopu pod
Bečkovými

Čištění příkopu v Opočně

Opravená cesta ke Štorkovým

Sběr nebezpečného odpadu …
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2018

Fotbal v Jaroslavi…

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU

Vás zve na

v prosinci 2018. Prezentace od 8.00, hrají se dvouhry – pouze neregistrovaní, občerstvení
zajištěno, sponzorské příspěvky vítány. Na Vaši účast se těšíme.
Obec Trusnov ve spolupráci s ostatními spolky připravuje předvánoční program. Bližší
informace rozhlasem a na plakátech…
A opět jsme u konce našeho zpravodaje.
Chtěla bych vám touto cestou popřát…

t

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A MNOHO ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO ROKU!
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 2019.
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. prosince 2018
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