TROTINA 2010 - 2014
CO SE U NÁS UDÁLO VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2010 AŽ 2014.

Předem bych za Vás občany, za zastupitelstvo obce a za sebe chtěla velice poděkovat
několika lidem:
Panu starostovi Ladislavu Příhodovi za starostlivost, obětavost a nasazení po celé volební
období a za realizaci níže uvedených projektů
Paní Elišce Sixtové za perfektní práci a spolu vedení obce
Firmě B.T.R. pana Langra – za sponzorské dary
Paní Seibertové zá práci na úklidu a údržbě obecní zeleně
Panu Sixtovi za opravy, rady a výborné kulinářské zážitky
Panu Čermákovi za každoroční vyčištění nádrže
Panu Pourovi, Stöhrovi, Rybovi, Vachkovi a Michalovi Příhodovi za pomoc při různých
opravách a realizacích prací v obci
Panu Pixovi za poskytnutí prostor a perfektního servisu při organizování setkání občanů
Panu Solovjevovi za výborný teplý čaj ze samovaru při Rozsvěcení vánočního stromečku
Všem dámám, které pekly a připravovaly občerstvení na setkání občanů (předvánoční,
odhalení pomníku T.G.M., Posvícení)
Omluvte mě, pokud jsem na někoho zapomněla.

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
1) POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ – 2012, 2013, 2014
2) ODHALENÍ ZRESTAUROVANÉHO POMNÍKU T. G. MASARYKA A POSEZENÍ NA STATKU U PIXŮ –
201

3)
4)
5)
6)
7)
8)

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – 2012, 2013
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ s kančími hody – 2011
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ společně s OÚ Třebihošť – 2011 ,2012
SVATEBNÍ OBŘAD - 2011
ROZLUČKA S PŘEDŠKOLÁKY – MŠ TŘEBIHOŠŤ – 2012
PÁLENÍ ČARODEJNIC - 2013, 2014

REKONSTRUKCE, OPRAVY, ZVELEBOVÁNÍ NAŠÍ OBCE

ROK 2010 (listopad, prosinec)
1) Dokončení autobusové zastávky a čekárny směr Dvůr Králové n. L.
2) Zprovoznění veřejné pumpy

ROK 2011
1) Umístění odpadkových košů na veřejném prostranství, informační tabule u pumpy
2) A) Protipovodňová opatření – ochranný val nad obcí
B) Zhotovení regulovaného odtoku přívalové vody včetně nových vpustí
C) Vyčištění kanalizace tlakovou vodou

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rekonstrukce druhé autobusové zastávky a čekárny směr Miletín, nová tabule s mapou
Obnova zbourané kamenné zdi u pumpy
Vybudování stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad
Oprava asfaltové cesty do Končin asfaltovým nástřikem
Obnova pomníku T.G. Masaryka, parková úprava okolí
Nový komín na střeše OÚ a výměna zrezivělých okapů na budově OÚ

ROK 2012
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Prořez a snížení výšky 4 lip na obecních pozemcích
Pořízení pracovního stolu a regálů v hasičské zbrojnici
Rozšíření sítě veřejného osvětlení
Oprava části cesty v Končinách z kamenného štěrku
Oprava druhého chodníku v obci v délce 200 m
Nové dešťové vpusti na chodníku na křižovatce
Nátěr obou autobus. čekáren a vývěsní tabule
Vymalování a položení koberce v kanceláři OÚ
Započato s úpravou odpočink. místa u pumpy
Výměna původních vodoměrů u chalupářů
Vytvoření webových stránek obce
Pořízení nové sněhové frézy

ROK 2013
1) Zpracován návrh na využití prostor budovy OÚ a vyhotovení kompletní projektové
dokumentace na možnou stavbu bytové jednotky
2) Pořízení územního plánu Trotina

3) Dokončeno odpočinkové místo u studny
4) Nátěr střechy a vrat u hasičské zbrojnice
5) Výměna střešní krytiny, oprava komínů a klempířské práce na budově OÚ Trotina

ROK 2014
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zarchivování a likvidace dokumentace archivu do r. 1990 a 1991-1995
Nový stůl a lavice u požární nádrže
Vytvoření obecního erbu a vlajky obce
Vyčištění koryta potoka, zpevnění břehů, zatrubnění boční vpusti, nová šachta
Prořez a ošetření tří památných líp v obci
Pořízení nové travní sekačky
Oprava části komunikace III.třídy 3005, procházející obcí, na náklady KHK

