Vydává Obec Trusnov
leden 2007 – březen 2007
Začátkem nového roku je tady i nový Trusnovský zpravodaj,
který Vás bude pravidelně informovat o dění v naší i okolních obcích.
Plánujeme zpravodaj vydávat kaţdé čtvrtletí, aby jste byli dostatečně informováni o
proběhlých zasedáních rady a zastupitelstva, historii, kulturních a sportovních akcích a
dalších provozních záleţitostech naší obce
zastupitelstvo
obce

Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen
štěstí, zdraví, láska a přátelství dává smysl našim
dnům.Láskyplný rok 2007 přeje zastupitelstvo obce

KAŢDÉ ÚTERÝ OD 18.00 DO 20.00 HODIN

Obec Trusnov
Kraj: Pardubický, okres: Pardubice, Obec s rozšířenou působností: HOLICE
Úřady: pověřený úřad – Holice, stavební - Holice, matriční - Moravany, finanční - Holice,
katastrální - Pardubice, pozemkový - Pardubice, celní - Pardubice, okresní soud –Pardubice,
vojenská správa – Pardubice.
V obci jsou evidovány 4 částí obcí, 143 adres. V obci není evidována ţádná ulice. Všechny
adresy v obci mají PSČ 534 01. V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému
pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 230 obyvatel, z toho je 100 muţů nad 15 let, 17 chlapců
do 15 let, 97 ţen nad 15 let, 16 dívek do 15 let.
Části obcí: Trusnov, Franclina, Opočno, Ţika
Podklady poskytl: odbor informatizace veřejné správy
Stav k 22. lednu 2007

Obec Trusnov je členem dvou svazků:

1. DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA
Předmět činnosti:
Řešení úkolů z oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany,
veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata.
Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování,
využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní
dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, úkoly v oblasti ochrany
ovzduší, úkoly související se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu vody
tuhými palivy a využití ekologicky výhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a
jiných objektech ve vlastnictví obcí, provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k
těžbě a úpravě nerostných surovin, správa majetku obcí, zejména místních
komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a
dalších zařízeních spravovaných obcemi, spolupráce s jinými dobr. svazky i
zahraničními.
obce: Holice, Dobříkov, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Jelení, Horní Ředice,
Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice, Radhošť, Trusnov, Tyníšťko, Uhersko,
Veliny, Vysoké Chvojno, Býšť - celkem 17 členů.
IČO: 70963355
Číslo registrace: SO r.č.4 - 3.4.2002

2. ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE
Předmět činnosti:
Zajištění rozšíření vodovodu Chroustovice. Zajištění zásobování pitnou vodou všech
obcí, které jsou členy svazku obcí. Zajišťování provozu a údržby vodovodního
zařízení. Zajišťování dalších činností v návaznosti na výstavu a provoz vodovodního
zařízení.
obce: Čankovice, Hrochův Týnec, Chroustovice, Jenišovice, Moravany, Ostrov,
Radhošť, Trusnov, Uhersko (9 členů).
IČO: 69863164
Číslo registrace: RgZS 11/2001 - 31.12.2001

Po volbách do obecního zastupitelstva došlo ke změně na postu místostarostky
obce Trusnov, kterou se stala Marie Buriánková.
Sloţení zastupitelstva: Barták Zdeněk – starosta obce, Marie Buriánková –
místostarosta, Josef Kudrna, Libuše Škorpíková, Jaroslav Jílek, František
Sýkora, Ladislav Vodvárka

Rovněţ pan starosta poděkoval dosavadní místostarostce paní Haně Motyčkové
za dosavadní činnost v OÚ a předal ji malý upomínkový předmět.

Usnesení z OZ ze dne 14.12.2006 v Trusnově
OZ schvaluje:
1) Plnění rozpočtu za uplynulé období
2) Rozpočet obce na rok 2007
3) Rozpočet dobrovolného svazku Holicka
4) Dodatek ke smlouvě na odpadové hospodářství - svoz 1 x měsíčně, za 327,70 na
osobu a rok
5) Veřejnoprávní smlouvu o projednání přestupků s Městkým úřadem Horní Jelení
6) Realizaci odprodeje vodoměrů osazených na obecním vodovodu v počtu 99 připojit
na zůstatkovou cenu Kč 25000,-OZ ukládá:
1) Provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2006 komisí ve sloţení - Jílek
Jaroslav - předseda, Kudrna Josef a Vodvárka Ladislav- členové

Vánoční koledy
Stalo se jiţ pomalu tradicí, ţe kaţdou třetí adventní neděli se sejdeme u vánočního
stromu a zpíváme vánoční koledy.
Letos přijela Barevná muzika i s dětským sborem z Dolní Rovně a zazpívali nám.
Při této příleţitosti nás poctila návštěvou i paní senátorka Václava Domšová. Všem
přítomným byl podáván pro zahřátí punč.

Pásmo vánočních koled pokračovalo i o štědrovečerní půlnoci, kdy manţelé
Špačkovi s dětmi nám zahráli a zazpívali u zdejší kapličky. I v této pozdní hodině
se zde sešlo asi 60 zdejších i okolních občanů. I zde byl podáván pro zahřátí punč.

POHLEDNICE OBCE TRUSNOV
- je moţno si ji koupit v prodejně „Lenka“ nebo přímo na OÚ v Trusnově
za 4,-- Kč

SVOZ ODPADU
Svoz odpadu se uskuteční v těchto
termínech:
24. ledna 2007
21. února 2007
21. března 2007
18. dubna 2007
16. května 2007
13. června 2007

Odpad bude svážen ve svozovém dni v době od 5.00 hodin do 22.00 hodin. Ve
výjimečných případech i mimo tuto dobu.

VÝROČÍ OBČANŮ
Pro všechny oslavence, kteří v tomto období oslaví své narozeniny patří jeden
pěkný verš:
„Náš oslavenec je člověk veselý a přímý,
radost nám rozdává již mnoho let.
Proto mu přejeme zdraví, mnoho sil,
aby až do sta let tu s námi byl.
Leden
Jílek Jaroslav – 60 let
Jílková Jitka – 84 let
Únor
Wograthová Marie – 92 let
Štěpánek Josef – 70 let
Březen
Motyčka Josef – 82 let

ÚMRTÍ
10. února 2007 – zemřela obyvatelka obce Trusnov paní Marie Šťastná ve věku
74 let

Akce připravované na 1. čtvrtletí roku 2007:
20. ledna 2007 – myslivecký ples v KD Trusnov
26. ledna 2007 – valná hromada SDH Trusnov, od 19.00 h v budově bývalé
školy v Trusnově
účast cca 40 občanů

3. února 2007 – valná hromada SDH Opočno,
24. února 2007 – valná hromada okrsku – od 20.00 hodin v kulturním domě
v Trusnově
3. března 2007 – VELKOPLOŠNÁ PANORAMATICKÁ LIVE – DIASHOW
SE SEDMI PROJEKTORY
Leoš Šimánek – POBŘEŢÍ PACIFIKU
Na nafukovacích člunech z Kanady na Aljašku
Od 18.00 , sál kulturního domu Trusnov, pro obyvatele a chalupáře obce
Trusnov vstup zdarma
Vstupenky – do 31. ledna 2007 – po tomto termínu budou vstupenky
k dispozici pro jiné obce, vydává Marie Buriánková v úředních hodinách na
OÚ Trusnov, doma po tel. domluvě – tel .605264388

Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v Chocni ve východních Čechách. Velkou část svého
ţivota strávil cestování a na expedicích nebo ţil v Německu a Kanadě, kde je také státním
příslušníkem. Nyní, po letech, bydlí opět ve své vlasti na severovýchodě Čech, odkud vyráţí
s manţelkou, synem a dcerou za přírodními krásami naší planety. Od roku 1975 se věnuje
cestopisné literatuře jako autor a fotograf. Je známý v mnoha zemích svými fotoreportáţemi a
cestopisnými publikacemi s bohatým obrazovým doprovodem. V televizi, rozhlase a ve svých
Action-Vision-Diashow se dělí s veřejností o neobyčejné záţitky i dobrodruţství z cest.
V nově sestavené panoramatické diashow uvádí Leoš Šimánek hned dvě zcela neobvyklé
expedice. V prvé polovině své live-diashow dokumentuje prvovýstup na Mount Queen Bess,
jeden z nejvyšších a nejobtíţnějších vrcholů v Coast Mountains – Přímořských horách Britské

Kolumbie. Ve druhé polovině promítá sedmi projektory na obří plátno jiţní část dvouleté
expedice, při které se Leošovi Šimánkovi a jeho týmu poprvé v historii podařilo obeplout na
nafukovacích člunech pacifické pobřeţí Kanady a Aljašky.
Opravdu jako královna se vypíná Mount Queen Bess nad ostatními ledovcovými velikány
Přímořských hor, které stoupají od vod Tichého oceánu aţ do výšky čtyř tisíc metrů. Poté, co
Leoš Šimánek poprvé ve sportovním letadle oblétal Queen Bess, ho nenechala tato hora
v klidu. A později, kdyţ zjistil, ţe je člověkem zatím nepokořena, si nepřál nic jiného neţ ji
zdolat.
Plavba na člunech byla plánovaná v šesti, horolezecká túra však jen v polovičním obsazení.
Manţelka Leoše Šimánka, syn a dcera neměli s výstupy do ledovcových hor zkušenosti, ale
Jirka Beneš a jeho ţena Léna tento krásný sport provozují po celý ţivot. Od místních obyvatel
ţijících na úpatí nejvyšších štítů Přímořských hor se členové expedice dozvěděli, ţe nebudou
první, kdo chtěli Královnu – tak se Queen Bees říká – pokořit. Známí horolezci z Rakouska se
o prvovýstup pokusili, ale podcenili divočinu, která hory obklopuje. Předpokládali, ţe na
výstup budou potřebovat týden, ale tento čas potřebovali jen na přístupový pochod
k ledovcovému zlomu – úpatí hory. Totální fiasko jejich expedice zavinil grizzly, který jim
ukořistil zbytek zásob. Queen Bess zůstala nezlezena a Rakušané to málem zaplatili ţivoty.
Mezi horolezci se rozkřiklo, ţe v horách se to medvědy jen hemţí a ţádní jiní se o výstup uţ
nepokusili.
Leoš, Jirka a Léna věděli, do čeho jdou, řádně se zásobili a k horolezecké výzbroji připakovali
i revolver na obranu. Výborné sluţby prokázal jejich pes, aljašský kalamit, který jim
nebezpečná zvířata drţel co nejdále od těla.
Šimánkův pokus o zdolání Královny málem však ztroskotal kvůli počasí. V polovině léta
opanovala hory krutá zima a sněhová bouře v nich zuřila skoro celý týden. Museli zůstat
v základním táboře pod jiţní stěnou. I rezervní zásoby horolezcům došly a kdyţ konečně
vánice ustala, hnal je hlad dolů do údolí k uskladněnému proviantu. Ale touha horu zdolat
zvítězila. Leošovi Šimánkovi a Jirkovi Benešovi se dobité Queen Bess přece jen podařilo! Po
velice dramatickém výstupu – Leoš se zřítil do ledovcové pukliny a pohmoţdil si koleno –
dosáhli kýţeného vrcholu. A tam s nemalým údivem zjistili, ţe všechny údaje o výšce této
hory byly doposud mylné – přehoupla se totiţ přes třiapůltisícovou laťku. Měří přesně 3566
metrů.
Do indiánské vesnice Bella Coola, výchozího místa plavby po severním Pacifiku, dorazili
horolezci zavčas a setkali se s Lenkou, Jakubem a Veronikou Šimánkovými, kteří tam dopluli
trajektem z Vancouvru. V přístavu nafoukli gumové čluny, připevnili motory a vyrazili na víc
neţ tisíc kilometrů dlouhou plavbu po moři. Cílem jiţní etapy expedice byl
ledovcový splaz LeConte Glacier na Aljašce. Na dvou člunech projíţděla šestice
se psem Daltonem, osvědčeným „odháněčem medvědů“, zálivy a fjordy, kde s
e setkávali se spoustou zajímavých divokých zvířat: hravými mořskými vydrami počínaje aţ
dravými kosatkami, kterým místní obyvatelé říkají zabijáci, konče.
Od černých medvědů baribalů pak Leoš odkoukal lovení lososů. Se synem Jakubem je
v potocích podle jejich příkladu chytali přímo do ruky. Lososi byli po celou dobu hlavním
zdrojem potravy expedice i kdyţ před cílem cesty ve fjordu LeConte měli moţnost nastraţit
past na kraby a nalovili jich velké mnoţství. Tam si s nimi příroda opět zle zalaškovala a
uvěznila je za bariéry ker nalámaných ze zlomu ledovce. Doslova se pak museli probojovávat
ledem z konce fjordu LeConte, aby se dostali zpátky do civilizace. Víc neţ dva měsíce trvala
jejich plavba divočinou, jedním z nejkrásnějších koutů světa. Projíţděli panenskou krajinou
k ledovcům a vysokým horským štítům. Pluli nesčetnými zálivy a fjordy s tak úţasnou faunou
a flórou, jaká je jen málokde.
Nově sestavená diashow Leoše Šimánka, kterou bude po několik týdnů uvádět po celé České
republice, měla jiţ velký úspěch v německy mluvících zemích Evropy.
Diashow doplňuje zcela nová fotografická publikace pod stejným názvem : POBŘEŢÍ
PACIFIKU - Na nafukovacích člunech z Kanady na Aljašku. Je v ní popsáno i pokračování
plavby dál podél hor pacifického pobřeţí aţ do nejznámějšího zálivu Aljašky – Prince
William Sound. Knihu je moţno zakoupit přímo na diashow, nebo ve všech knihkupectvích a
obchodních domech jak v Česku, tak na Slovensku.

18. února 2006 – Dětský karneval
se uskuteční v sále kulturního domu v Trusnově od 14.00 hodin,
je připravena bohatá tombola i občerstvení

18. března 2007 – 4. ročník běhu „Okolo Trusnova“
20. března 2004 se v Trusnově uskutečnil 1. ročník běhu "Okolo Trusnova", který pořádal místní sportovní
klub "Nový věk Triatlonu" (předseda Milan Dudek, místopředseda Jaroslav Fiala). Tohoto běhu se zúčastnilo
překvapivě velké mnoţství závodníků:190
Pro první tři závodníky všech 12 kategorií (od předškolních dětí po veterány) byly připraveny keramické medaile
od místního výtvarníka p. Špačka, broušený pohár od starosty obce p. Bartáka pro vítěze hlavní kategorie a další
výrobky zdravé výţivy od hlavního sponzora "Nového věku" Vysoké Mýto.
Pro účastníky závodů připravily ţeny obce bohaté občerstvení a podle ohlasu všech se trať i zázemí závodů
velmi líbily.
Závod byl zařazen do Východočeského poháru a do Orlického regionu.

KNIHOVNA – INTERNET

Knihovna
Za dobu své existence změnila knihovna několikrát svůj název, cíl má však stále stejný:
umoţnit co nejširšímu počtu lidí co nejširší vzdělání bez nutnosti za něj platit, nebo si
s knihou odpočinout.
Přihláška do knihovny je bez poplatku, neplatí se ani roční příspěvek.
Knihovna sídlí v prvním patře obecního úřadu.
Co nabízíme návštěvníkům?
- půjčování knih a časopisů pro děti i dospělé z fondů knihovny, z výměnných fondů
knihovny na Horním Jelení, moţnost vyuţití meziknihovní výpůjční sluţby.
- veřejný internet
Kdy máme otevřeno?
-

kaţdý pátek od 17.00 - 18.00 hodin

Telefon:466676138 na OÚ
E-mail: ou.trusnov@worldonline.cz

CVIČENÍ
Kaţdé úterý v 18. 00 hodin se koná v kulturním domě v Trusnově

Společný motiv čtyř klasů symbolizuje svazek zemědělských vesnic : Trusnov, Franclina,
Ţika, Opočno. Ryby připomínají místní rybníky a chov ryb. Dominantní modrá
symbolizuje četné vodní plochy, nalézající se na katastru Trusnova.

ZNAK A PRAPOR
OBCE

CO JE ZAPOTŘEBÍ K ODBĚRU POVRCHOVÝCH NEBO
PODZEMNÍCH VOD
Zaléváte zahradu? Vyuţíváte k tomu vodu ze studny nebo z vodního toku ?
Z důvodu ukončení platnosti všech povolení k nakládání s vodami ( povrchové i
podzemní ), které nabyly právní moci do 31. 12. 2001 a týkají se odběru povrchových a
podzemních vod pro fyzické osoby podnikající, pro právnické osoby i pro domácnosti (to
neplatí pro ta povolení, kterými byl povolen odběr pitné vody pro tyto domácnosti), dále z
důvodu ukončení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
STUDNY
vybudované před rokem 1955
– postačí pouze čestné prohlášení o její existenci před tímto rokem ( uvést typ studny –
vrtaná nebo kopaná, hloubka studny, hladina podzemní vody ) a ţádost o povolení k odběru
podzemních vod
vybudované v rozmezí let 1955 až 1990
– je nutný pasport studny pouze v případě nedohledání stavebního povolení na studnu, ţádost
o povolení k odběru podzemní vody a doloţit typ odběrného zařízení ( čerpadlo )
vybudované od roku 1990
- ţádost o stavební povolení vodoprávního úřadu a ţádost o povolení k odběru podzemní
vody. V případě, ţe stavební povolení neexistuje bude postupováno podle platných právních
předpisů..
Domovní studny zřízené před rokem 1955 existují po právu a související odběr podzemní
vody pro pitné účely je legitimní, tedy povolen.
Studny, které mají platné povolení k odběru podzemních vod a nabylo právní moci do 31.
12. 2001 zaniká toto povolení k odběru dnem 31.12.2007 ( neplatí pro ta povolení, kterými
byl povolen odběr pitné vody pro tyto domácnosti ). V tomto případě je nutné požádat o
prodloužení povolení k odběru nejpozději do 30.6.2007.

ODBĚR POVRCHOVÉ VODY ( vodní tok )
K odběru povrchové vody je nutné mít povolení vodoprávního úřadu pouze v případě, ţe se
k odběru pouţívá zvláštní technické zařízení (např. čerpadla). O době platnosti odběru
povrchové vody platí to samé co o odběru podzemní vody - studny.
V případě nových skutečností, které vydá Ministerstvo zemědělství Vás o těchto
změnách budeme neprodleně informovat.

Příští Trusnovský zpravodaj vychází v dubnu 2007
Připravujeme:

oslavy 110 let hasičů v Trusnově
oslavy 600 let obce Trusnov
vyvěšení praporu obce Trusnov

