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Vážení čtenáři,
milí spoluobčané, právě se k Vám dostává jarní číslo Trusnovského zpravodaje, ve kterém
najdete spoustu informací nejen o tom co nás v tomto čtvrtletí čeká, ale zavzpomínáme také na
to, co se v naš í obci dělo.
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PRANOSTIKY
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Je-li na sv. Floriána (4. Května) silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů.
Déšť na Serváce a Bonifáce, prší pak celé léto.
Pankrác, Servác, Bonifác (12.5) - ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Když na Urbana prší (26.5.), bude hodně myší.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Pěkné počasí 1. června slibuje úrodný rok.
Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 15.1.2008
OZ schvaluje:
1) Záměr prodeje pozemku 148/21
2) Koupi pozemku od p. Filipiho
3) Příspěvek na činnost organizace Nový věk Triatlonu
OZ bere na vědomí:
1) Audit hospodaření za rok 2007 – 20.3.2008 v 8.00 h
2) Zprávu o aktualizaci vyhlášek obce
3) Informaci o inventarizaci k 31.12.2007 – byla provedena, nebyly shledány nedostatky
4) Informaci o úpravě bývalé skládky v Opočně – skládka odpadu v Bubenicích byla odstraněna. Nyní
probíhá srovnání pozemků a úprava terénu. Provádí Moras Moravany.
5) Informaci o podpisu smlouvy o úvěru – byla podepsána dle návrhů, připravuje se kupní smlouva na
odkup
6) Informaci o posunutí termínu na čerpání dotace na odkanalizování obce do 30.6.2008

Usnesení z obecního zastupitelstva v Trusnově – konané dne 12. 2. 2008 v OPOČNĚ v
hasičárně
OZ schvaluje:
1) Nové vyhlášky obce a to: 1/2008 – o shromažďování sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů,
2/2008 – o poplatcích za odpady, 3/2008 – o pohybu psů na veřejném prostranství, 4/2008 – o místních
poplatcích za psy a za používání veřejného prostranství platném znění. OZ vyhlášky schválilo. Byly
vyvěšeny na úřední desce a jsou k nahlédnutí na internetových
stránkách.
2) Závěrečný účet za rok 2007
3) Kácení stromů – kaštanů u kapličky v Opočně
4) Úpravu rozpočtu – úroky ve výši Kč 100 000,OZ ukládá:
1) Zpracovat posudek na strom – OÚ dal vypracovat posudek od
Agentury ochrany přírody a krajiny. Posudek vyzněl v tento výsledek:
stromy jsou ve velmi špatném stavu, nelze je prořezat. Agentura
ochrany přírody a krajiny doporučuje z bezpečnostních důvodů
stromy skácet a vysázet nové. Doporučují stromy, které by měly menší koruny. Zastupitelstvo se shoduje
na tom, že kaštany se nechají pokácet a vysází se nové podle doporučení Agentury.
2) Zajistit povolení na uzavření komunikace k Ostrovu při oslavách
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o situaci na úseku odkanalizování obce
2) Termín na vybírání místních poplatků na 15.3.2008

Usnesení z veřejného zasedání OÚ v Trusnově – konané dne 11. 3. 2008
OZ schvaluje:
1) Nové vyhlášky – byly vyvěšeny 15.2.2008 a sejmuty 10.3.2008. Od občanů nebyly žádné připomínky.
Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášky po vyvěšení v aktualizovaném znění.
2) Řešit možnost prodeje hasičského vozidla „Robur“
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o skácení kaštanů v Opočně
2) Zprávu o změně autobusového spoje pro děti do školy – autobus jezdí už v půl sedmé, děti čekají ve
škole. Bylo jednáno s ředitelem školy p. Zahálkou, který sjedná schůzku se zástupce Pard. kraje za
dopravu.
3) Zprávu o preventivních prohlídkách v obci – OÚ pozve chalupáře na preventivní prohlídky dopisem.
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4) Zprávu o zapsání koupě pozemku pro OÚ – koupě pozemku byla zapsána
na Katastrálním úřadu
5) Zprávu o skládce v Bubenicích – skládka je urovnaná
6) Zprávu o konaných akcích v Trusnově – proběhnou tyto akce:
a) Diashow Leoše Šimánka 21.3.2008
b) Oslovila nás taneční skupina Amor, že by v Trusnově uspořádala
kurz orientálního tance
c) Běh okolo Trusnova – 22.3.2008 – Nový věk Triatlonu.
Byla započata demolice domu čp. 52 v Trusnově, která byla nařízena
Stavebním úřadem Holice
Výměna občanských průkazů v roce 2008
Upozorňujeme, že v letošním roce končí platnost občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, které byly vydávány do 31.12.2003. Bude je třeba vyměnit do 31.12.2008,
ale žádosti o výměnu je třeba podat nejpozději do 30.11.2008. Výše uvedené změny se
netýkají občanů narozených před 1. Lednem 1936, kteří mají OP vydaný s dobou platnosti
bez omezení.

Trhy v Holicích:
14. dubna, 19. května, 16. června, 14. července, 18. srpna, 15. září, 20. října, 10. listopadu, 15. prosince
Čerpáno z Holických listů

Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech: SVOZOVÝ DEN – STŘEDA
16. dubna, 14. května, 11. června
Odpad bude svážen ve svozovém dni v době od 5.00 hodin do 22.00 hodin. Ve výjimečných případech i mimo tuto dobu

OZNÁMENÍ :
V pátek 18. dubna 2008 se uskuteční svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU, do kterého patří:
televize, lednice, monočlánky, plechovky od barev, zářivky, oděvy, olejové filtry a nádoby od sprejů.
Stanoviště odpadu:
16.00 – Trusnov před OÚ, 16.15 – Trusnov u Jílkových, 16.30 – Trusnov za školou, 16.45 – Franclina, 17.00 – Ţika
17.30 – Opočno.

UPOZORŇUJEME A ŽÁDÁME OBČANY O OSOBNÍ PŘEDÁNÍ SVOZOVÉ FIRMĚ, Odpad
bude nakládán přímo na auto firmy. Z bezpečnostních důvodů nesmí být ponechán bez dozoru
občana, který odpad dodal!!!

SDH TRUSNOV INFORMUJE:
Dne 5. dubna 2008 od 8.00 – 15.00 hodin provedou pověření členové OÚ v Trusnově
PREVENTIVNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PROHLÍDKY Vašeho popisného čísla ve všech
osadách. Tato povinnost vyplývá ze zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění zákona ČNR č. 425/90 Sb., dále jen zákon o požární ochraně a
vyhlášky č. 37/1986 Sb.
Dne 19. dubna proběhne SBĚR STARÉHO ŽELEZA. Prosíme občany,
aby sběr připravily až týž den v dopoledních hodinách.
Sbor dobrovolných hasičů TRUSNOV.

KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE V TRUSNOVĚ – taneční škola Amor.
Tancem se uvolní bloky, napětí a křeče svalstva. Zlepší pohyblivost kloubů, zmírní bolesti krční, bederní
páteře a posílí svalstvo zad. Upraví případné zažívací problémy, stimuluje činnost vnitřních orgánů.
Prohloubí kontakt s vlastním tělem a zkvalitní prožívání sexu. Upraví nebo zcela zmizí menstruační a
klimakterické potíže. Pozitivně ovlivňuje psychické potíže, deprese, úzkost, nízké sebevědomí. Tanec není
omezen věkem, postavou ani talentem.
V případě zájmu se zapište v obchodě, nebo pošlete přihlášku e-mailem: richenzar@gmail.com, dotazy na tel. 777249819

Zájemci budou o začátku kurzu informováni, popř. info. p. Špačková z Trusnova
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Neméně pěknou tradicí se stalo uctění výročí narození našich občanů počínaje 60. rokem.
O významných 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.

Pro všechny oslavence, kteří v tomto období oslaví své narozeniny patří jeden pěkný verš:

Neznám já Vaše přání a touhy, tak co Vám vlastně přát?
Snad jen štěstí, zdraví, lásku a přátele, vždyť to je to nejkrásnější
co Vám může život dát.
KRÁSNÉ NAROZENINY.
DUBEN

Buriánková Vlasta – 85 let
Ročková Jiřina - 82 let
KVĚTEN

Kapcalová Helena –60 let
Johanová Zdena – 87 let
Doskočil Břetislav – 83 let
Johanová Milena – 65 let
Malinská Vlasta 60

BLAHOPŘEJEME

ČERVEN

Vrátil Jiří – 60 let

ÚMRTÍ
Dne 25. 3. 2008 zemřel pan Bohumil Roček z Trusnova ve věku nedožitých 55 let.
“Čas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdci zůstávají“

4

Vážení čtenáři, přátelé hasičského sportu!
Prostřednictvím „Trusnovského zpravodaje“ by vás chtěl Sbor dobrovolných hasičů Opočno
informovat o své hasičské činnosti, pořádaných akcích a dění ve sboru. Doufáme, že se vám naše
příspěvky budou líbit a třeba přijmete naše srdečné pozvání na některou z chystaných akcí.
Neţ jsme zahájili činnost pro rok 2008, sešli jsme se v lednu v naší hasičské zbrojnici v Opočně na
výroční schůzi, abychom zhodnotili rok uplynulý. Kromě členů se zúčastnili pozvaní hosté a téţ zástupci
Obecního úřadu Trusnov. Od starosty sboru se všem dostalo srdečného přivítání a všichni jiţ čekali na zprávu
o činnosti za rok 2007.
Dlouho očekávanou událostí bylo pro náš sbor dokončení opravy hasičské stříkačky, bez níţ bychom se
nemohli účastnit soutěţí a těţko bychom obstáli ve stále rostoucí konkurenci. Nedílnou součástí příprav na
závody byly pravidelné tréninky, údrţba výzbroje a výstroje. V průběhu roku jsme se účastnili mnoha
soutěţních klání-například v Moravanech, Starém Hradišti, Rábech, ze kterých jsme vţdy odjíţděli s úspěchem.
Patřilo nám i několik prvních míst. Zvláště úspěšné bylo okrskové cvičení v Jaroslavi, kde druţstvo ţen i muţů
obsadilo první místo. K naší sportovní činnosti patří i pořádání závodů na domácí půdě, které se i v tom
uplynulém roce vcelku vydařily. Došlo také k přijetí několika nových členů.
Jsme aktivní nejen na poli hasičském jako takovém, ale také na ryze sportovním. Dokazuje to pořádání
turnaje v malé kopané, kde jsme otestovali nové fotbalové branky, které byly vyrobeny za pomoci našeho
sponzora. Nebo turnaj v populární francouzské hře petanque, pro kterou bylo zřízeno speciální hřiště před
hasičárnou.
Náš sbor také pořádá různé brigády, pověření členové chodí na pravidelnou kontrolu hydrantů v obci.
Pro nové i stávající členy bylo uspořádáno na podzim minulého roku k ukončení sezóny námětové cvičení, kde
především noví členové byli seznámeni s organizací jednotky v případě poţáru, bylo jim předvedeno sání přímo
z řeky. Podařilo se nám téţ udělat v hasičárně novou elektřinu a za vydatného přispění OÚ Trusnov pořídit
nový sporák.Ve spolupráci s OÚ Trusnov byla také provedena inventarizace majetku.
Na konci kaţdé bilance je třeba si také stanovit nové cíle a plány pro příští sezónu. Ani my nejsme
výjimkou. Pro tento rok jsme se zavázali pořádat „Valnou hromadu okrsku“, která se uskuteční dne 12. 4. 2008
od 20:00 v kulturním domě Trusnov. V červnu, konkrétně 28. 6. 2008, pořádáme oslavy k výročí 700 let
zaloţení obce Opočno, které budou doprovázeny bohatým programem a budou spojeny s okrskovým
cvičením.Čeká nás i turnaj v malé kopané. Samozřejmě budeme pokračovat v soutěţní činnosti, pořádání
sportovních akcí, brigádách a jiných prospěšných činnostech.
Jak vidíte, milí čtenáři, čeká nás tento rok hodně práce. Myslím ale, ţe není pochyb, ţe díky obětavé
práci našich členů, podpory OÚ Trusnov, našich sponzorů, a všech, kteří nám pomáhají a obětují svůj volný
čas, se vše vydaří a společně s vámi se setkáme jiţ na zmiňovaných oslavách 700 let zaloţení obce nebo na jiné,
námi pořádané akci. Všem uvedený patří nás velký dík.
Za SDH Opočno Ivana Šplíchalová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OPOČNO SI VÁS DOVOLUJE
POZVAT NA

VALNOU HROMADU OKRSKU
Dne 12. 4. 2008 ve 20:00 v kulturním domě Trusnov
K tanci a poslechu hraje kapela „Bylo nás pět“.
Bohatá tombola!
Občerstvení zajištěno, možnost teplé večeře.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Sbor dobrovolných hasičů Opočno srdečně zve všechny občany,
rodáky a jejich rodiny, příznivce sportu a dobré zábavy na oslavy

700 let založení obce
Opočno
dne 28. 6. 2008 v areálu SDH Opočno
Program:

8:00 Cyklistické závody
9:00 Soutěž v požárním útoku (okrskové kolo)

13:00 Oficiální zahájení oslav
Průvod mažoretek
Výstava automobilových veteránů
Výstava nákladního tahače
Ukázka westernové jízdy na koni
Ukázka cykloakrobacie
Výstava fotografií a dokumentů
Ukázka činnosti dětského sboru hasičů
Večer taneční zábava
Celý program vám bude zpříjemňovat živá i reprodukovaná hudba.
Občerstvení zajištěno.
Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé

10. května 2008 - Turnaj ve fotbale v Opočně
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SPOLEK PŘÁTEL SPORTU Trusnov připravuje:
30. dubna 2008

za budovou bývalé školy, opékání vuřtů, k poslechu i tanci reprodukovaná hudba, limo, pivo. Srdečně Vás
všechny zveme. Dobrou náladu s sebou.

31. května 2008 v 9.00 hodin
Budeme se na Vás všechny těšit v novém sportovním areálu za budovou
bývalé školy, kde bude připraveno mimo jiné i bohaté občerstvení.

Připravuje se :

Mistrovství ČR v country tancích a cloggingu je soutěţ, určená pro dětské
amatérské taneční soubory, krouţky a skupiny, které se zabývají country tanci a
příbuznými tanečními směry a jejichţ členy jsou výhradně děti (tj. osoby mladší
18-ti let). Mistrovství ČR se řídí Soutěţním řádem CCCDCA. Cílem soutěţe je
nejen dát dětem moţnost zúročit a předvést výsledky své celoroční práce, změřit
síly s ostatními dětmi, ale i získat nové zkušenosti a inspiraci pro další práci.
Porota, sloţená z odborníků, se neomezuje jen na hodnocení jednotlivých
předtančení, za účelem stanovit mistra ČR, ale snaţí se posoudit kaţdé
vystoupení tak, aby mohla na konzultačních schůzkách následujících
bezprostředně po soutěţi poradit dětem a jejich vedoucím, jak dál. Cílem těchto konzultačních schůzek s
porotci je nejen upozornit na chyby, ale především motivovat děti do další činnosti.
v Ţice 10. května 2008, od 8.00 -15.00 hodin

Vzpomínky na 1.čtvrtletí roku 2008 ve fotografiích:
SDH Trusnov – výroční
valná hromada –
promítání oslav 100 let
SDH, konaných na
Podvesníku 5. 7. 1997
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Dne 2.února se konalo divadelní
představení spolku Šembera Vysoké Mýto,
poměrně za velké účasti.

V únoru se konala přednáška na téma Jak
na nejčastější dětské nemoci – přednášel
MUDr. V. Němec – primář dětského oddělení
nemocnice v Pardubicích.

Rovněž ženy uspořádaly
dětský karneval

Leoš Šimánek

Foto z velkoplošné panoramatické liveDiashow NA KANADSKÉM SEVERU –
Zpátky do divočiny
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BĚH OKOLO TRUSNOVA
Jan Fiala

Kateřina Dudková

Kategorie
(10 km, 5,7 km)
Nejmladší
(do 9 let)
Z místních občanů se běhu zúčastnily:
Rudová Denisa, Hemer Jaromír, Hemer Josef,
Dudek Milan, Dudková Kateřina, Hemer Jindřich,
Fiala Jaroslav

Knihovna
Obecní knihovna v Trusnově vlastní 876 svazků, z toho je 166 knih naučná
literatura. Kromě tohoto fondu pravidelně do naší knihovny půjčuje knihy středisková
knihovna v Horním Jelení. Letos nám půjčí nové v měsíci dubnu, takţe pravidelní čtenáři
se mají na co těšit.
V knihovně je evidováno 35 čtenářů. Většina chodí nepravidelně, ale asi 10 čtenářů je velice pilných. Ti
za rok přečtou kaţdý aţ 50 svazků.
V roce 2007 přišlo do knihovny celkem 128 návštěvníků a vypůjčili si celkem 452 knih. Kromě toho se
ještě pravidelně půjčují časopisy, např. Dům a zahrada, 100+1, Rodiče, Můj dům a další.
Za loňský rok si čtenáři vypůjčili celkem 213 časopisů.
V knihovně je moţno vyuţít i internet. Všechny sluţby jsou zdarma. V I. čtvrtletí
letošního roku přišlo do knihovny uţ 35 čtenářů a vypůjčili se celkem 157 knih a
časopisů.
Obecní knihovna je na obecním úřadě v I. poschodí. Přijďte se podívat a vypůjčit
nějakou knihu, určitě si vyberete.
Těším se na Vás – knihovnice – Hana Dědičová
Pozvánka:

SEMINÁŘ PRO ŽIVNOSTNÍKY:
Výklad novely živnostenského zákona, který vstoupí v platnost v polovině letošního roku.
Program: Výklad novelizovaných ustanovení ţivnostenského zákona se zaměřením na zásadní změny
významné pro podnikatele. Přednášející je spoluautor této novely pan Ing. Bc. Petr Kameník, ředitel odboru
ţivností Ministerstva průmyslu a obchodu.
Seminář se koná v pátek 6. Června 2008 od 9.30 – 13.00 v Kongresovém sále Domu techniky na náměstí
Republiky v Pardubicích. Seminář je pod záštitou Mgr. Bc. Jany Smetanové, členky Pardubického kraje a vstup
je zdarma. Přihlášky do 23. května 2008 na adresu: andrea.herynkova@pardubickykraj.cz nebo na tel. Č.
466026163
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Kulturní dům města Holice:

další Info: www.kd.holice.cz

Výstava fotografií Od 1. do 23. dubna se v KD města Holic uskuteční výstava fotografií Jana Němce.
Lovci pokladů: Kniha tajemství (kino) 01. 04. 2008 od 19:30
Americký dobrodružný film v hlavní roli s Nicolasem Cagem.
Osm žen – divadelní představení 05. 04. 2008 od 19:30
Detektivka úspěšného francouzského dramatika Roberta Thomase (např. Past) představí osm krásných, hloupých, podlých,
potměšilých, roztomile zmagořených, ironických, nenapravitelných a věkově rozdílných žen. Režie: Jitka Juračková
O život (kino) 08. 04. 2008 od 19:30
Česká komedie režiséra Milana Steindlera, hrají Vojta Kotek, Dorota Novotná, Bohumil Klepl, Ivana Chýlková a další.
Jiří Schmitzer 11. 04. 2008 od 20:00
Recitál herce, zpěváka, tanečníka a člena pražské Ypsilonky. Akce pro větší zájem diváků přesunuta do velkého sálu a zároveň byl
zahájen předprodej vstupenek.
Mezilidské vztahy - rodinné konstalace 17. 04. 2008 od 18:30 Přednáška o skupinové i individuální terapii, která nám pomáhá řešit
problémy ve vztazích v rodině, na pracovišti. Dává nám vhled do skrytých vzorců v mezilidských vztazích, které sami nejsme schopni
odhalit. Zároveň ukazuje způsob řešení. Tato terapie je účinná a oblíbená, Odhalí nám i psychickou příčinu nemocí a jak se můžeme
uzdravit. Přednášející: Jiřina Míková-Řeháková Místem přednášky je klubovna VII. kulturního domu. Vstupné: 40,- Kč
Kumšt - divadelní představení 18. 04. 2008 od 19:30
Komedie o životě a schopnosti umět žít. Napsal Yasmina Reza, přeložil Michal Lázňovský, režie Jan Hřebejk, hrají Jan Tříska, Jan Kačer
a Jan Hrušínský.
Hello, Dolly! 26. 04. 2008 od 19:30
Slavný muzikál v provedení Městského divadla Mladá Boleslav. Režie: Radek Balaš
Osm žen – divadelní představení 10.5. 2008 od 19,30 – repríza divadelní hry členek ochotnického spolku. Režie: Jitka Juračková
***********************************************************************************************************

Děkuji za příspěvky. Máme za sebou další čtvrtletí, které bylo opravdu bohaté na akce
různého charakteru. Rovněţ jste se dočetli o akcích chystaných, kterých ani tentokrát není
málo. Doufám, ţe přijmete pozvání na některou z nich. KRÁSNÉ JARO!
JAK PŘICHÁZÍ JARO
Jaro přichází nesměle a trvá jenom krátce.
Spáče vyžene z postele, má totiž spoustu práce.
Nejdřív probudí sluníčko, natáhne paprsky k zemi,
pošimrá trávu maličko a ta se zazelení.
Z větví vyloupne lístečky, vykouzlí nové květy
a sníh rozpustí v potůčky, se zimou nezná žerty.
Z doupat vyžene zvířátka, ptáci se z jihu vrátí,
musí vychovat mláďátka, čas se už rychle krátí,
Na louky sype samý květ, uklidí lesní stezky.
Zem i vzduch musí provonět, aby nám bylo hezky.
Vydává: Obec Trusnov, e-mail: ou.trusnov@worldonline.cz, PSČ 534 01, vychází čtvrtletně, 70 výtisků,
zdarma, Za obsah odpovídá: Zdeněk Barták – starosta obce, zpracovala: Lenka Vojtíšková, tel. 604873542,
e-mail: v.lenda@seznam.cz , neprošlo jazykovou úpravou.
Navštivte naše internetové stránky, na kterých mimo jiné naleznete i tento zpravodaj v barevné podobě
www.holicko/trusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. června 2008
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