a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

1/2008

Vážení čtenáři,
milí spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo Trusnovského zpravodaje v roce 2008.
Věřím, že v něm naleznete vš echny potřebné informace o dění v naš ich obcích.



PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to
Leţí-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Březnové slunce má krátké ruce.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 9.10.2007
OZ schvaluje:
1) Prodej pozemku 36/6
2) Zástupce do MAS Holice Ing. Hemera
3) Koupi pozemku pod budovou OÚ
4) Sponzorský dar pro Sokol Jaroslav
5) Hanu Dědičovou do funkce člena kontrolního výboru
OZ ukládá:
1) Zajistit nápravu nedostatků zjištěných při kontrole HZS Pardubice
2) HZS Holice – zajistit doplnění karty SDH pro Trusnov i Opočno
3) Opravit čekárnu v Opočně, zajistit opravu jímky, ořezat keře okolo silnice na Stradouň
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o jednáních o odkup budovy KD – Moras Moravany
2) Zprávu starosty o úklidu trávy okolo bytovek
3) Zprávu o opravě střechy v Trusnově na škole.

Usnesení z obecního zastupitelstva v Trusnově – konané dne 15. 11. 2007
OZ schvaluje:
1) Vyslovit nesouhlas se zřízením rezervace Natura 200 na rybníku Lodrant a v okolí – dne 15. 11.
proběhlo jednání o zřízení státní přírodní rezervace Natura 2000 na rybníky Lodrant a jeho okolí.
Jedná se o lesní pozemky ve vlastnictví několika obcí, také Trusnova. Sešli se zde zástupci všech obcí, do
jejichţ katastru by rezervace zasahovala, zástupci Lesního druţstva, které tyto lesy spravuje a
obhospodařuje, Ing. Charvát z Lesů Vysoké Chvojno, členové mysliveckého sdruţení, které zde má
právo myslivosti. Byli přítomni 2 zástupci
Agentury ochrany přírody a krajiny
z Pardubic. Ti vysvětlovali důleţitost a
potřebnost vytvoření této rezervace a
zodpovídali dotazy přítomných. Všeobecný
názor, který zde panoval, byl v duchu toho
rezervaci nedělat. Způsobilo by to mnoho

2)
3)
4)
5)
6)

problému v těţbě dřeva a mnoho dalších
omezení. Podstatným nedostatkem je, ţe zatím
není vytvořen plán péče a hospodaření v této
přírodní rezervaci, podle kterého by se
v budoucnu mělo vše odehrávat. Ten se prý
vytvoří, aţ bude rezervace schválená. Na
jednání bylo přítomno celé zastupitelstvo obce
Trusnov a nyní na svém jednání jednohlasně
souhlasí s tím, abychom se jako obec do
30.11.2007 vyjádřili proti rezervaci.
Zřízení úvěru na koupi části KD ve výši 1,4 mil. Kč na 3 roky
Pořádání diashow Leoše Šimánka v obci Trusnov. OZ schvaluje pořádání této akce. Podmínky budou
stejné jako loni, pro obyvatele i chalupáře vstupné zdarma.
Pořádání vánočních koled u vánočního stromu 15.12.2007
Rozpočet na rok 2008
Předpoklad rozpočtu na rok 2012
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OZ ukládá:
1) Napsat nesouhlas s vytvořením rezervace
2) Zajistit úvěr na koupi části KD
3) Zajistit pořádání diashow Leoše Šimánka
4) Zajistit pořádání hraní koled u vánočního stromu

Usnesení z veřejného zasedání OÚ v Trusnově – konané dne 13. 12. 2007
OZ schvaluje:
1) Plnění rozpočtu za 3.Q – rozpočtové příjmy celkem 2.082.000 Kč, rozpočtové výdaje 1.845.000 Kč, stav
na účtu 1.575.000 Kč. OZ schvaluje plnění rozpočtu.
2) Rozpočet na rok 2008 a předpoklad rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové příjmy – 2.566.000 Kč,
rozpočtové výdaje – 2.566.000 Kč. (dále na internetových stránkách obce) OZ schvaluje plnění rozpočtu
na rok 2008
3) Prodej obecních pozemků v Trusnově 148/1, 148/15 a 36/6 – OZ na svých jednáních schválilo záměr
prodeje těchto pozemků, vše bylo vyvěšeno na úřední desce. OZ schvaluje prodej pozemků tak, jak o ně
občané poţádali
4) Podpis smlouvy na vybudování cyklostezky Holicka – podíl na financování
5) Rozpočet dobrovolného svazku Holicka na rok 2008 – je také vyvěšen na úřední desce. Podílíme se
částkou 2.300 Kč. , příjmy 2.406 Kč, výdaje 2.886,- Kč. OZ schvaluje tento návrh rozpočtu na rok 2008.
6) Stanovení poplatku za odpady za rok 2008 na 280,- Kč na trvale ţijícího obyvatele – TS Bystřice náš
odvozce odpadů od 1.1.2008 zvyšuje cenu o 3,5 % OÚ tedy zvýší cenu pro občany o 10,- Kč.
OZ ukládá:
1) Provést inventarizaci majetku k 31.12.2007 – úkol pro jmenovanou inventarizační komisi

foto z veřejného zastupitelstva,
konaného dne 13.12.2007

OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o předběţném auditu hospodaření na OÚ za rok 2007 – Dle zápisu zjištěné chyby nemají
závaţný charakter
2) Odkup části budovy KD částečně na úvěr od ČS
3) Zprávu o situaci na úseku odkanalizování obce – situace je váţná, ţumpy se musí vyváţet na čističku.
Do dneška máme vyřešené územní řízení, kanalizace je zaměřená. Máme dotaci Kč 250 tis. Kč na
projekt, ale do 31. 1. 2008. Musíme jednat o posunutí dotace do 30. 6. 2008 , protoţe projekt do
31.1.2008 nebude hotový. Situace je taková, ţe na samotnou stavbu musíme získat dotace, jinak s naším
rozpočtem se nemůţeme do stavby pustit. Celá kanalizace bude napojena na čištičku na Uhersku, která
bude za školou, Franclina a Ţika by se řešila samostatně.
4) Zprávu o zpřístupnění webových stránek obce zdravotně postiţeným – dle zákona č. 81/2006 s platností
od 1.1.2008 musí být webové stránky všech obcí přístupné zdravotně postiţeným.
5) Zprávu o projevení nesouhlasu se zřízením rezervace v okolí Lodrantu – OZ se jednohlasně souhlasilo
s tím, ţe abychom se jako obec do 30. 11. 2007 vyjádřili proti vytvoření rezervace. Byl zaslán
nesouhlasný dopis na Agenturu ochrany krajiny do Pardubic a zároveň na vědomí senátorce Ing.
Domšové. V dopise ţádáme o zrušení návrhu zařazení. Starosta zmíněný dopis přečetl přítomným.
6) Zprávu o vodovodu Chroustovice – byla zaloţena společnost „Rozšířením vodovodu Chroustovice“.
Náš vlastní vodovod, který byl z Vojanky nelze pouţívat kvůli dusičnanům. V novém vodovodu jsou velké
problémy. Jedná se o 7 zúčastněných obcí. Je připravena smlouva ohledně majetků a nájmu. Hlavní
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řád, vrt a globus je v majetku obce Trusnov. Rok 2007 se fakturuje 44 tis. Kč, r. 2008 okolo 50 tis. Kč
(elektřina a provoz). V únoru 2008 bude další sezení, kde se dohodnou konečné podmínky. Určitě
v dohledné době dojde ke zvýšení ceny vody.
7) Zvolení Ing. Hemera do MAS Holice – Místní akční skupina – za naši obec byl zastupitelstvem
jmenován Ing. Hemer. V budoucnu by se veškeré dotace řešily přes tento spolek.
8) Zprávu z kontroly OÚ ze strany HZS Pardubice
9) Koupi ½ pozemku pod budovou OÚ
10) Zprávu o kulturních a společenských akcích v Trusnově
a) 14.12.2007 od 18.00 – přednáška o alternativních technikách moderní psychologie nazvaných
kineziologie a rodinné konstelace
b) 15.12.v 19.00 - zpívání a hraní koled před budovou OÚ u osvíceného stromu. Koledy hraje
BAREVNÁ MUZIKA, zpívají děti ze ZŠ v Rovni.
c) 2.2.2008 – divadelní představení – Komedie s názvem Blbec na večeři
d) 21.3.2007 v 19.00 (pátek)– diashow Leoše Šimánka s názvem „Na kanadském severu“
11) Sponzorský dar věnovaný Sokolu Jaroslav- oddíl kopané
12) Zprávu o aktualizaci obecních vyhlášek – řeší úřad kontroly veřejné zprávy, přešli naše vyhlášky, kde
zejména byly brány v úvahu nálezy ústavního soudu. Do 31.1.2008 podáme nové znění vyhlášek pro
kontrolu.
Připomínky: 1. Spolek přátel sportu pozval přítomné na turnaj ve stolním tenise – 15.12.2007 na sále KD
2. Byla připomínka k tomu, proč je zákaz vjezdu na cestu ke Štorkovým, která krátí cestu na
kole na Uhersko.
V Opočně v budově poţární zbrojnice proběhla oprava elektrorozvodů a byl zakoupen nový el. sporák.
Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech: SVOZOVÝ DEN – STŘEDA
23. ledna
16. dubna
20. února
14. května
19. března
11. června
Odpad bude sváţen 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

Děkujeme občanům za zaplacení místních poplatků v r. 2007. Místní poplatky se opět budou vybírat
v dubnu, jako kaţdý rok – budete včas informováni. Místní poplatek dosud neuhradil občan bývalého
pohostinství v Opočně. Tento nedoplatek bude řešen přes Finanční úřad Holice (včetně penále).
STATISTIKA OBYVATEL KE 30.7.2007
OSOBY
MUŢI
ŢENY
DĚTI DO 15
DĚTI DO 18
STARŠÍ 60
VOLIČI

Celkem
231
120
111
34
43
59
188

Prům. věk
41,87
41,98
41,74
7,21
9,02
70,63
49,38

Dat. nar. nejstaršího
10.2.1915
8.12.1921
10.2.1915
11.4.1993
12.1.1990
10.2.1915
10.2.1915

Datum nar. nejmladšího
15.6.2007
14.5.2007
15.6.2007
15.6.2007
15.6.2007
15.5.1947
17.7.1989

Celkem domů : 95
OZNÁMENÍ PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Finanční úřad v Holicích oznamuje, ţe v roce 2007:
u obcí s počtem do 1000 obyvatel (dle posledního sčítání lidu v roce 2001) se změnily koeficienty dle § 6 odst. 2b, § 11 odst. 1
písm. a) a f)zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů – tj. u stavebních pozemků, u obytných
domů a příslušenství k obytným domům a u bytů na hodnotu 1,0. Změny se týkají obcí: Jaroslav, Poběţovice, Trusnov,
Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno – koeficient 1,0. Na tuto změnu nebudou poplatníci podávat daňové přiznání, FÚ provede sám
přepočet daňové povinnosti. Poplatníci budou o změně daňové povinnosti informováni platebními výměry nebo hromadným
předpisným seznamem, který bude k dispozici pro nahlédnutí na Finančním úřadě v Holicích v měsíci dubnu 2008. Poplatník je
povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2008 do 31.1.2008, pokud v roce 2007 došlo ke změnám jeho daňové
povinnosti (např. koupě, prodej, darování, dědictví nemovitostí, přístavba, nástavba, odstranění staveb apod.)
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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:

Život Ti píš e zas o rok víc, slovíčkem psaným chci tedy
říct: „Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav
tak, jak se slaví. Popívej víno, písničku zpívej, s veselou
náladou na svět se dívej.“
KRÁSNÉ

NAROZENINY

LEDEN
Novotný Jiří – 60 let
Štěpánková Hana – 70 let
Kolář Stanislav – 80 let
Jílková Jitka – 85 let
ÚNOR
Wögrathová Marie –93 let
BŘEZEN
Motyčka Josef – 83 let
Fiala Jaroslav – 70 let
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ÚMRTÍ
Dne 27. 10. 2007 zemřela paní Marie Čejková ve věku 78 let. V současné době pobývala
v Senior centru v obci Moravany.
“Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout..“



SDĚLENÍ ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŢBY
Pardubického kraje
Ordinační doba na pracovišti v Holicích :
pracovní den - 16.00 – 20.00 hod.
So, ne, svátek – 8.00 – 17.00 hod.
Dále bude s platností od 1.1.2008 v těchto ambulancích:
1. pozastaven výdej léků (klienti po vyšetření lékařem obdrţí předpis léku/recept)
2. pozastaveno provádění chirurgických zákroků (klienti budou k těmto zákrokům odesíláni do
Pardubické krajské nemocnice a.s.)
3. pozastavena aplikace léčiv do svalu a ţíly na ţádost klienta a /nebo praktického lékaře (klienti
budou k těmto aplikacím odesíláni na pracoviště LSPP do Pardubic, kde jim po aplikaci bude
poskytnut předepsaný odborný dohled)
TO VŠE S VYJÍMKOU AKUTNÍHO OHROŢENÍ ZDRAVÍ A ŢIVOTA KLIENTA
www.zzspak.cz
MUDr. Pavel Bareš


Renata Horáková - asistentka senátorky ing. Václavy Domšové Společenské centrum nám poslala rozhovor paní senátorky ing.
Václavy Domšové o její práci. Tento rozhovor Vám nabízíme ke zveřejnění ve vašich zpravodajích. Byli bychom rádi, kdyby občané
měst a obcí byli o práci paní senátorky informováni.

Ţít na venkově znamená ctít jiné hodnoty

Rozhovor se senátorkou Václavou Domšovou
Jako občan se na Vás jako na senátorku mohu obrátit s čím?
"Na senátora se můţete obrátit prakticky s čímkoliv. Snaţíme se pomoci, kdyţ to někde nefunguje, snaţíme se věci „postrkovat“.
Pravdou je, ţe si nás mnohdy občané pletou s advokáty, ombudsmanem, Vševědem nebo bývalým stranickým tajemníkem, kterému
stačilo zvednout telefon... Senátor ale můţe poslouţit třeba právě tím, ţe „otevře dveře“ na příslušná ministerstva, úřady… Přesto
naší hlavní prací je legislativní proces, zákonodárství a vše s tím spojené. Proto mi velice pomáhají všechny připomínky, podněty i
stíţnosti, se kterými za mnou občané při pravidelných pondělních senátorských dnech v obvodu přicházejí."
Co povaţujete za největší úspěch svého dosavadního senátorského působení?
"Před pěti lety jsem voličům slibovala, ţe budu stát na straně venkova a toho se
snaţím drţet. Má práce v tomto směru se týká například výrazného posílení rozpočtů
zejména malých obcí v rámci změny zákona o tzv. rozpočtovém určení daní, a to uţ od
1.1.2008. Tomu však předcházela téměř tři roky dlouhá diskuse, několik seminářů a
veřejných slyšení, které také např. vyústily v podání ústavní stíţnosti v této věci, ale i
Petice proti diskriminaci venkovského obyvatelstva, kterou jsme organizovali se
Spolkem pro obnovu venkova. To vše vytvořilo potřebný tlak a vláda se začala touto
problematikou váţně zabývat. Na můj vkus jdou ale všechny tyto změny příliš ztuha,
pomalu a sloţitými vyjednáváními. Jiţ třetí rok předsedám v Senátu Stálé komisi pro
rozvoj venkova, kde o problematice venkova často hovoříme a snaţíme se zájmy
venkova prosazovat. Věřte, ţe to není jednoduché. Všechny moje aktivity můţete najít
na mých internetových stránkách www.domsova.cz."
Čeho byste ještě v rámci svého mandátu chtěla dosáhnout?
"Venkov nejsou jen starostové a obce jako takové, ale i zemědělství, lesy, ţivotní
prostředí, školství, kultura, zdravotnictví a sociální problematika, podnikání,
doprava… Takţe práce aţ nad hlavu! Jde mi o zlepšení kvality ţivota na venkově a v
tomto směru je to nelehký a hlavně dlouhodobý úkol."
Jak Vám pomáhá mimosenátní činnost v práci senátorky?
"Z doby předsenátorské mi zůstalo předsedování v Dobrovolném svazku obcí Region Orlické hory. Ta práce mě vrací takříkajíc
zpátky na zem. Např. zjišťuji, jak zbytečně sloţité je čerpání různých dotací, jak přebujelá je byrokracie s tím spojená, jak je těţké jen
se zorientovat v jednotlivých dotačních titulech, jak sloţité je projekty EU nejen dofinancovat, ale zejména předfinancovat atd. Prostě
kontakt se starosty z celého mého volebního obvodu (136 obcí) je pro mne velmi přínosný. Také jsem ještě místopředsedkyní
celorepublikového Spolku pro obnovu venkova, docházím na jednání Komory obcí při Svazu měst a obcí atd. atd. Všechno to je pro
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mou práci velice důleţité a podnětné, ale nějak přestávám stíhat… Musím dodat, ţe za tyto aktivity neberu ţádný plat. Mým jediným
příjmem je ten senátorský."
Účastníte se řady vesnických akcí...
"Ano a moc ráda. Pokud jsem pozvána a čas dovolí, absolvuji i několik akcí za víkend. Hodně fandím dobrovolným hasičům a
všem vesnickým spolkům. Jsou to lidé, kteří vesměs hýbou veškerým děním na vesnici a snaţí se obohacovat ţivot i těm ostatním. A
právě pro ten pravý venkovský ţivot je důleţité, aby se lidé scházeli a dobře spolunaţívali. Co by byla platná vyšperkovaná vesnice,
kdyţ by tu lidé spolu nemluvili! Dnes je takový trend, ţe ve vesnici si postaví nové domy lidé z města a starosta si mne ruce, jak mu
budou nové děti chodit do školy, jak se mu posílí rozpočet, ale mnohdy bývá skutečnost jiná. Tito novousedlíci jezdí do zaměstnání
do města, děti vozí do školy sebou, postaví si dvoumetrový plot, ţádných akcí v obci se nezúčastňují. Pro tu obec v podstatě nejsou
ţádným přínosem, ţijí dále tím městským spotřebním způsobem ţivota. Neříkám, ţe takoví jsou všichni. Bude to tak jednu generaci
trvat, neţ si ti lidé zvyknou a pochopí, co to je ţít dennodenně na vesnici. Ţít na venkově totiţ znamená i ctít jiné hodnoty."
Mluví se o pořádání olympijský her v Praze. Venkov je proti....
"Můj názor je jasný. Ačkoliv srdce říká ano, rozum velí jednoznačně ne! Naše republika je v současné době zadluţena aţ po uši.
Nemáme jistotu, ţe různí čeští filutové celou akci nevytunelují. Neumím si představit, k čemu pak budou slouţit megalomanské
stadiony. "
Chcete ještě něco nakonec dodat?
"Pomalu se blíţí vánoční čas, tak bych samozřejmě ráda popřála všem hodně klidu, sváteční nálady a rodinné pohody nejen o
Vánocích. A také odváţné vykročení do Nového roku tak, aby ten nastávající rok 2008 byl rokem šťastným. Jaké si to uděláme,
takové to budeme mít a přitom nezapomeňte, ţe „Kde je vůle, tam je i cesta!“
Pavel Bednář



Cvičení skončilo po 10 letech z důvodu stěhování naší cvičitelky paní Jany Fialové zpět do Pardubic. Těţko se
cvičenkám loučilo. Za ta léta si zvykly na kaţdotýdenní „trénink“, který byl vhodný pro všechny věkové
kategorie. Ţeny se scházely pravidelně kaţdé úterý v hojném počtu. Kaţdé cvičení jich bylo cca 14, za dobu
cvičení se vystřídalo asi 35 cvičících. Ţeny jezdily cvičit i z okolních obcí –Radhošť, Uhersko, Turov, Hrochův
Týnec a Sedlíšťka.
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FRANCIS VEBER

UVÁDÍ - DIVADELNÍ SPOLEK ŠEMBERA VYSOKÉ MÝTO
REŢIE:
SCÉNA:
PŘEDSTAVENÍ ŘÍDÍ:
TEXT SLEDUJE:
HUDBA A ZVUK:
OSOBY A OBSAZENÍ:
PIERRE
FRANCOIS
LEBLANC
CHRISTINE
MARLENE
KŮŇ
ARCHAMBAUD

Vladimír Martínek
Zdeněk Culka
Zdeňka Kubíčková
Jitka Martínková
Petr Klofanda, Jan Hurák
Tomáš Valek
Marek Harvan
Petr Klofanda
Michaela Kotrbová
Martina Štěpánková
Richard Matoušek
Vladimír Martinek

Francis Veber se narodil v roce 1937 v Neully – sur – Seine ve Francii. Svými geny byl předurčen k literární práci.
Navzdory rodovým tradicím odchází Francis studovat medicínu, ale tato studia nedokončil. Vojenskou sluţbu tráví
v Alţírsku a poté se ţiví jako novinář na volné noze. Francis byl neúnavný smíšek a vţdy ho lákaly komické situace a tak
konečně v roce 1967 prorazil se svou první divadelní hrou. V této době byl jiţ znám jako autor divadelních skečů, psal
pro televizi a posléze se stal úspěšným filmovým scenáristou a reţisérem. Českým divákům jsou nejvíce známy filmy
Velký blondýn s černou botou, Návrat velkého blondýna, Muţ z Acapulca, Strach nad městem. Reţijně se prosadil
zejména ve filmech Kopyto, Otec a otec a Jaguár. Divadelní hra Le Diner de cons (Blbec k večeři) se dočkala svého
uvedení v roce 1993. O 4 roky později je tato hra zfilmována a tento film získal 3 Césary.
„Tuto hru na blbce jsem osobně nikdy nehrál. Nebo moţná jsem do ní byl zapojen, aniţ bych o tom věděl, to spíš.
Vţdycky jste pro někoho idiot,“ říká Francis Veber. Hra Blbec k večeři je o tom, ţe kdyţ si myslíte, ţe jste si
pozvali blbce, můţete se blbcem stát sami. Tato hra je divácky velmi úspěšná. V textu komedie zazní mnoho otázek
bez odpovědi autora. Divadlo Vás můţe na chvíli zastavit a přinutit přemýšlet třeba sami o sobě.

Datum a místo konání: 2.2.2008 v 19.00 hod., sál KD Trusnov
Pořádá: Obecní úřad Trusnov
Vstupné: 20,- Kč
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V nově sestavené panoramatické live-diashow uvádí Leoš Šimánek zcela neobvyklé dobrodruţství. Skoro celý
rok strávil s manţelkou a synem v absolutní divočině hor Mackenzie - ve svém srubu vzdáleném dvě stě
kilometrů od nejbliţší civilizace.
V roce 1990 se Leoš Šimánek po dvaadvaceti letech mohl opět navrátit do své vlasti. Odtud vyrazil na novou expedici,
tentokráte východním směrem, napříč bývalým Sovětským svazem aţ k Bajkalskému jezeru. Půlroční cesty zemí plné
překvapení se zúčastnila kromě kamaráda Lumíra i Lenka, Šimánkova budoucí manţelka. Po návratu do Čech byl
přesvědčený o tom, ţe kdyţ s Lenkou dobře vycházel v Rusku, bude to stejně dobře fungovat i v Kanadě. Vzali se a Leoš
tak vyţenil syna, pětiletého Jakuba.
Začátkem května, krátce po svatbě, vyrazili všichni tři do kanadského domova. Srub poblíţ polárního kruhu vybudoval
Leoš Šimánek s kamarády při jedné ze svých expedic.
Stavbu srubu u jezera Clark popisuje autor ve svém bestselleru KANADA – Ţivot v divočině. S velkým úspěchem pak
uváděl stejnojmennou diashow v České republice a německy mluvící části Evropy.
Po dvou letech se opět začaly ozývat lidské hlasy u jezera v horách, kam po celou dobu nikdo nezavítal. Šimánkovi tam
přiletěli hydroplánem se svými domácími zvířaty. Znovu obdělali zahradu a natáhli sít na ryby.
Jediné spojení s okolním světem byla vysílačka. A právě v době, kdy blesk zapálil les a v blízkosti začalo hořet, nebyl
signál a nedalo se dovolat pomoci. Několik dní s hrůzou pozorovali blíţící se ţivel, který přece jen v poslední chvíli
uhasil déšť.
Divoká zvířata – vlci, medvědi, rosomáci – si brousili zuby na jejich kozu, prase i slepice, ale pes Nanook – aljašský
malamut – byl vţdy ve střehu a hlídal je. Kdyţ Leoš, Lenka a Jakub vyráţeli na několikadenní túry, přestěhovali domácí
zvířata na střechu srubu, kde byla v bezpečí. Při jedné z výprav k sousednímu jezeru pak vyděsil baribal Lenku při sbírání
borůvek natolik, ţe nechala vše leţet a prchla – k největší medvědově spokojenosti.
V krátkém severském létě museli myslet na zimu. Pilně rybařili a lovili drobnou zvěř. Úlovky udili a i jinak konzervovali.
Přicházející zima si s nimi však zle zalaškovala. První sníh napadl uţ začátkem září, brzy však roztál, ale losi zpanikařili a
odtáhli z hor do níţin dřív, neţ začalo mrznout. Losa tím pádem nemohli ulovit a přišli tak o velmi důleţité zásoby masa.
Naštěstí jsou Clark Lake i ostatní jezera plná ryb.
Vánoce oslavili tradičně jako doma v Čechách s tím rozdílem, ţe venku vládl padesátistupňový mráz. Díky tomu, ţe je
srub důkladně postavený a byly přichystány velké zásoby dřeva na topení, zimou nikdy netrpěli.
Lenka trávila čas výukou Jakuba a tak se bývalá paní učitelka opět vrátila k původnímu povolání. Leoš se věnoval své
spisovatelské činnosti a napsal novou knihu.
Kdyţ nebyly kruté mrazy, vyuţívali krátkých zimních dnů a vyráţeli na lov sněţných slípek. Začátkem zimy na bruslích,
později na běţkách nebo sněţnicích. Vracívali se často aţ za tmy, při svitu polární záře. Od března pak bylo uţ dostatek
světla i na delší výpravy.
V dubnu se Šimánkovi rozhodli srub opustit, aby mohli začít připravovat plánovanou expedici na Aljašce. Rok strávený v
divočině byl nabyt neobvyklými záţitky – jak extrémně dramatickými, tak i neskutečně krásnými.
Diashow doplňuje zcela nová fotografická publikace pod stejným názvem: NA KANADSKÉM SEVERU – Zpátky do
divočiny. Knihu je moţno zakoupit přímo na představení, nebo ve všech knihkupectvích a obchodních domech jak v
Čechách, tak na Slovensku.
Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v Chocni ve východních Čechách. Víc neţ polovinu svého ţivota strávil cestováním
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.
Původním povoláním stavební inţenýr se 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.

Pořádá :
Dne :
Místo konání:
Vstupné:

Obecní úřad Trusnov
21.3.2008 v pátek v 19.00 hodin
sál KD Trusnov
pro obyvatele a chalupáře obce Trusnov zdarma

Všichni zájemci – vyzvedněte si vstupenky nejpozději do 15.2.2008
Vydává – Marie Buriánková v úředních hodinách na OÚ Trusnov, to je kaţdé
úterý
od 18.00 do19.00 hodin, doma po telefonické domluvě 605264388
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PŘEDNÁŠKY NA TÉMA ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
V prosinci 2007 se v bývalé škole konala přednáška o moderních metodách alternativní psychologie. Akce se
setkala s poměrně velkou účastí a ohlasy na ní byly kladné. Proto jsme se na OÚ rozhodli, ţe během měsíce
LEDNA, ÚNORA a BŘEZNA uspořádáme ještě další besedy. Na jednu přednášku přislíbil účast Prim.
MUDr. Vladimír Němec, primář dětského oddělení nemocnice v Pardubicích. Bude přednášet samozřejmě o
dětech, dětských nemocech, alergiích, úrazech, o očkování a prevenci vůbec. Další beseda bude o
alternativních formách léčení. Jednak o reflexní terapii, kde terapeut pomocí stlačování bodů na chodidlech
určí diagnózu a naučí Vás aktivovat ty body, které Vám pomohou zbavit se bolesti a potíţí vůbec. Dále se zde
seznámíte s metodou, pomocí které terapeut pomáhá pacientovi šetrnou formou odstraňovat bolesti páteře a
bolesti s nimi související. Přednášet bude terapeutka Marta Tetíková.
Termíny těchto přednášek nejsou přesně stanovené, ale budeme Vás včas informovat pomocí plakátů,
internetových stránek a místním rozhlasem.
Doufáme, ţe uvítáte tyto moţnosti dozvědět se něco nového.
Marie Buriánková



Místo konání - ZŠ Trusnov
Přihlášky : 9.00 – 10.00 v místě startu, nejpozději 15 minut před startem kategorie
Startovné – děti 10,- Kč, dospělí a dorost 30,- Kč
Popis tratě – silniční běh s menším převýšením

KATEGORIE ZÁVODU
Nejmladší (kluci, holky)
Benjamínci (kluci, holky)
Mladší ţáci – ţákyně
Starší ţáci – ţákyně
Dorostenci
Junioři
Běh pro zdraví – muţi – ţeny
Ţeny – G
Ţeny – H
Ţeny – CH
Muţi – A
Muţi – B
Muţi – C
Muţi – D
Muţi – E
Muţi – F

1999 a mladší
1997 – 1998
1995 – 1996
1993 – 1994
1991 – 1992
1989 – 1990
bez věkového rozlišení
1974 – 1988
1964 – 1973
1963 a starší
1974 – 1988
1964 – 1973
1954 – 1963
1944 – 1953
1934 – 1943
1933 – a starší

220 m
550 m
1 100 m
2 750 m
3 300 m
5 700 m
5 700 m
10 000 m
10 000 m
10 000 m
10 000 m
10 000 m
10 000 m
10 000 m
10 000 m
10 000 m

Ceny pro vítěze: Dětské kategorie poháry, ostatní medaile. Finanční ceny pro kategorie A a G, pro ostatní věcné ceny dle moţnosti
pořadatelů
Kontakt:
Jaroslav Fiala, Trusnov, 534 01 Holice
Tel. 776 119 537 nebo 723 532 673
Email: milandudek@atlas.cz, www.novyvek.cz/triatlon



10

12.dubna 2008
sál KD Trusnov



Pořádá dne 19. ledna 2008, v KD Trusnov ve 20.00 hodin
!Místenky u členů MS Uhersko!


17. února 2008
Sál KD Trusnov
Od 14. 00 hodin
Bliţší informace : plakáty týden před akcí, www.holicko.cz/trusnov

15. prosince 2007 od 9.00 do 18 hodin SPOLEK PŘÁTEL SPORTU pořádal Turnaj ve stolním tenisu.
Tento turnaj se mimořádně povedl, bylo 32 účastníků, kteří bojovali jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře.
Občerstvení bylo připraveno.

Vítězem dvouhry se stal člen SPST Trusnov – M. Jakoubek
Ve čtyřhře zvítězili p. Vančura a p. Kolín

GRATULUJEME
11

Hned po ukončení turnaje tj. v 19.00 hodin se konalo jiţ tradiční „HRANÍ KOLED U VÁNOČNÍHO
STROMU“ V podání BAREVNÉ MUZIKY. I tentokrát ji přijel doplnit dětský pěvecký sbor POUPÁTKO
z Dolní Rovně.
Všem přítomným byl podáván
pro zahřátí punč.

Jak je vidět tak i účast byla velká




SDH TRUSNOV INFORMUJE:
Dne 11. ledna od 19.00 hodin se uskuteční v budově bývalé školy v Trusnově
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA Sboru dobrovolných hasičů TRUSNOV.
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Kulturní dům města Holic:

další info: www.kd.holice.cz

Vzpomínkový večer na Karla Kryla 11. 01. 2008 od 20:00 - Pořad z písní a básní, který je průřezem jeho celoţivotní tvorby, obohacený o některé zajímavosti z jeho
ţivota, či vzniku některých písní.
Zkrocení zlé ţeny12. 01. 2008 od 19:30 - Klasická komedie proslulého dramatika Wiliama Shakespeara patří podle některých studií k jeho nejhranějším titulům.
Hvězdný prach 15. 01. 2008 od 17:00 - Příběh, který tvořila sama Fantazie. Pohádkový příběh začíná pádem hvězdy a vypráví o putování mladého Tristana v
paralelním světě, aby tuto hvězdu našel. Napsal ho Neil Gaiman, jeden z nejčtenějších spisovatelů současnosti a hrají v něm hvězdy jako Robert De Niro
Královna Alţběta: Zlatý věk 15. 01. 2008 od 19:30
Postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla pokusu o atentát. Kvůli vyšším zájmům obětovala svou lásku a nechala popravirt svou příbuznou. Jmenovala se Alţběta
a díky ní se Británie můţe chlubit přívlastkem Velká.

Pepa Nos 18. 01. 2008 od 20:00 - Koncert známého písničkáře Pepy Nose.
Kat a Blázen 19. 01. 2008 od 19:30 - Hudební komedie proslulé autorské trojice Voskovce, Wericha a Jeţka patří mezi nejslavnější hry.
Poslední legie 22. 01. 2008 od 19:30 - Římská říše se zmítá na pokraji svého zániku, ale nová legenda určená přetrvat věky čeká na svůj zrod. Film z období pádu
Římské říše, který se natáčel i na Slovensku. Kdyţ se začne Římská říše rozpadat, opustí Romulus Augustus město a vydá se na nebezpečnou cestu, aby vytvořil legii
věrných – POSLEDNÍ LEGII.
Čert a Káča 26. 01. 2008 od 17:00 - Klasická pohádka v podání Klicperova divadla Hradec Králové. Představení je vhodné pro celou rodinu.
Vášeň a cit 29. 01. 2008 od 19:30 - Nedávný úspěch Pýchy a předsudku potvrdil, ţe popularita anglické spisovatelky Jane Austenové, ani v nejmenším neuvadá.
Romantické drama je příběhem mladé skutečné Jane Austenové, zasazeným do staré Anglie roku 1795. Ústředním tématem je její vztah s temperamentním Irem
Thomasem Lefroyem.

V jiném světě 14. 03. 2008 od 20:00 - Pořad věnované zejména tajemným záhadám, mystice a paranormálním jevům.
Pořad s Milanem Doleţalem, který je znám především jako publicista a profesionální záhadolog, je věnován zejména tajemným jevům, případům a záţitkům právě z
Vašeho okolí a regionu. Tím se tento pořad stává pro diváky velice atraktivní, protoţe se tak mohou dozvědět celou řadu případů ze svého okolí.
Marius a Fanny 15. 03. 2008 od 19:30 - Lyrická komedie odehrávající se před 80 lety v marseillském přístavu. Strhující něţný příběh dvou mladých lidí o romantické
touze a jejím naplnění.

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. března 2008

Tak jsme opět na konci dalšího čísla, které bylo velmi bohaté na akce různého charakteru.
Doufám, ţe přijmete pozvání na některou z nich..
Protoţe se sejdeme aţ po velikonocích, přeji Vám příjemné proţití veselých velikonoc a
k tomu přidávám jeden pěkný velikonoční verších.

13

