a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

4/2007

Vážení čtenáři,
milí spoluobčané, léto je za námi, dětem už skončili prázdniny. Věřím, že jste si užili krásnou dovolenou
a načerpali síly na dalš í rok. Každé roční období má své kouzlo, čeká nás podzim a i ten bývá příjemným
obdobím roku.

PRANOSTIKY
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Teplý říjen – studený listopad. Teplý říjen – studený únor.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Když v prosinci hrom ješ tě hučí, rok příš tí stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 10. 7. 2007
OZ schvaluje:
1) Podílet se finančně na akci Cyklostezky Holicka přiděleným podílem – je projekt na vybudování cyklostezek
v okolí Holic. Jednotlivé obce by se měli podílet. Celková investice je 66 mil. Kč Trusnov by měl platit 14 tis.
Kč ve splátkách do roku 2031. Zastupitelstvo souhlasí s podílením na této akci.
2) Vykoupit pozemek od p. Filipiho pod budovou OÚ- zastupitelstvo souhlasí s koupí pozemku pod OÚ
3) Požádat o dotaci z akce Projekty regionu Holicka na opravu kapliček v Trusnově a v Opočně – dveře, okna,
fasáda.
OZ bere na vědomí:
1) Zhodnocení obecních a hasičských oslav
2) Zprávu o odkupu budovy – části KD od Moras Moravany
3) Zprávu o podané žádosti o dotaci na projekt místní kanalizace – byla podána žádost o dotaci na projekt, 250
tis. Kč bude dotace a 200 tis Kč z vlastních zdrojů. Celkový rozpočet na kanalizaci je cca 28 mil. Kč bez
čističky na Uhersku. Je nutné získat dotace.
4) Zprávu o vodovodu Chroustovice
5) Zprávu o nové smlouvě na odběr elektřiny ve škole- byla provedena údržba elektroinstalace ve škole a proto
musí být nová smlouva na posílené jističe
6) Připomínky starosty o opravách střechy na škole a čekárny v Opočně pro tento rok – jsou v rozpočtu obce na
letošní rok
7) Připomínku starosty o potřebě natřít židle a stoly na sále KD – buď práci vykoná SDH nebo někdo na dohodu
brigádnicky – na brigádu se přihlásila P. Kudrnová. Starosta SDH řekl, že pokud tyto práce někdo vykoná
brigádnicky, SDH je přenechá
OZ ukládá:
1) Starostovi obce postoupit žádost p. Vodvárky na stavební úřad do Holic – P. Vodvárka žádá o opravu
kanalizace
2) P. Kapcalovi řešit opravu kanálu v Opočně před Janákovými

Usnesení z veřejného zastupitelstva v Trusnově – konané dne 24. 7. 2007
OZ schvaluje:
1) Plnění rozpočtu za 2.Q/07 – p. Kudrnová – rozpočtové příjmy – 1.322.000,-- Kč, rozpočtové výdaje
1.450.000,--Kč, stav na účtu 1.420.000,-- Kč.
2) Prodej obecních pozemků – p. Škorpík, p. Cink
3) Rozpočtové opatření – položka 4122
OZ ukládá:
1) Zkontrolovat rozhlas na Franclině
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o odkupu budovy – části KD od Moras Moravany
2) Zprávu o situaci na úseku odkanalizování – zprávu podal p. Barták – probíhá územní řízení, stavba kanalizace
bude zahrnovat obce Trusnov a Opočno, kanalizace bude napojena na čištičku Uhersko. Nyní se jedná o
projektové dokumentaci –stavební povolení. Její cena je 450 tis. Kč, 250 tis. Kč bude dotace a 200 tis Kč
z vlastních zdrojů. Dokumentace se bude platit příští rok, musí se s touto cenou počítat do rozpočtu. Nyní se
připravuje stavební řízení , předběžná částka za celou stavbu je 28 mil. Kč
3) Zprávu o cyklostezkách Holicka
4) Zprávu o hodnocení obecní a hasičský oslav – hodnocení od všech zúčastněných bylo na velmi vysoké úrovni,
starosta poděkoval všem, kteří se postarali o přípravy a chod oslav. Byla to velkolepá oslava s velkou účastí,
sešlo se mnoho lidí, odhaduje se 550 –600. Chválihodné je, že v Trusnově stále lidi pracují, je mnoho
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nejmenovaných, kteří pomáhali a tím proslavili obec Trusnov. P. Buriánková poděkovala za SDH a oznámila
přítomným, že SDH bude 11. 8. 2007 pořádat již tradiční „Den otevřených dveří v hasičárně“ se sportovním
programem a občerstvením, zvaní jsou všichni občané, nejen členové SDH. Dne 8. 9. 2007 bude SDH pořádat
Posvícenskou zábavu.
5) Zprávu o projektech mikroregionu Holicko
6) Směrnice o finanční kontrole – k nahlédnutí na OÚ
Diskuse:
1) Starosta uvedl, že letos musíme ještě opravit střechu na škole – upevnění plechů na latě a opravit čekárnu
v Opočně. Na tyto akce jsou plánované v rozpočtu prostředky. Na opravu střechy se shání firma.
2) Paní Buriánková – informace o placení místních poplatků. Zatím někteří nezaplatili a byli jim zaslané složenky
a ještě upomínky.
3) Řešení připomínky z minulého zastupitelstva – oprava silnice na Franclině. Byl zaslán dopis na firmu Silnice
Holice, kde bylo požádáno o opravu silnice po plynofikaci.
4) P. Motyčka upozornil, že na Franclině špatně hraje rozhlas.
5) Dotaz na prodej obecních pozemků – za 10,-- Kč za m2, kupec si musí zajistit zaměření a kupní smlouvu.
6) Starosta přečetl přehled vyúčtování za opravu kostela na Uhersku, kde se naše obec podílela částkou Kč
50.000,-- Kč. Celková oprava stála Kč 983.872,-- Kč, hodně byly příspěvky od KÚ Pce kraje a od obce
Uhersko.
7) Ing. Hemer – dotaz na dětské hřiště – prý jsou dotace na tyto projekty

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 11. 9. 2007
OZ schvaluje:
1) Vyřazení majetku v hasičárně v Opočně - na žádost SDH Opočno byla provedena důkladná
inventarizace všech předmětů vedených na SDH Opočno. Veškeré předměty byly důkladně prohlédnuty
a spočítány a některé navržené k vyřazení.
2) Prodej obecních pozemků – 148/1 a 148/5 – zastupitelstvo schvaluje odprodej, návrh bude vyvěšen na
vývěsní skříňce
3) Uspořádání divadelního představení ochotníky z Vysokého Mýta – našemu OÚ bylo nabídnuto
uspořádat divadelní představení. Předvedli by ho ochotníci z Vysokého Mýta. Zastupitelstvo schvaluje
uspořádat toto představení – zajistí p. Buriánková do konce roku.
OZ ukládá:
1) Zajistit nápravu nedostatků zjištěných při kontrole HZS Pardubice
2) Zajistit opravu čekárny v Opočně – jsou koupené plechy (T. Fliger), opravu zajistí p.Kapcala prostřednictvím
SDH Opočno
3) Vstoupit do jednání s p. Filipim ohledně koupě pozemku
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o provedení odhadu na budovu KD – Moras Moravany – Ing. Zima provedl odhad. Nyní bude
následovat jednání s Moras Moravany.
2) Objednání kontrol na plynové spotřebiče v budovách OÚ – kontroly jsou každý rok – kotel v pohostinství a v
KD
3) Zprávu o provedené deratizaci v Opočně – na základě žádosti p. Víta z Opočna byla provedena deratizace 3
domů v Opočně. Deratizace se bude provádět pro správnou účinnost 3x.
4) Zprávu o kanalizaci Trusnov – Opočno – je přislíbená dotace, je vydané rozhodnutí o územním řízení, které je
vyvěšené na úřední desce.
5) Zprávu o opravě elektroinstalace v hasičárně Opočno – na základě připomínky SDH Opočno bude provedena
kontrola elektroinstalace prostřednictvím p. Kašpara, dojde k přeměření, případně posílení jističů.
6) Zprávu o čištění kanalizace v Opočně- na základě stížnosti p. Vodvárky z Opočna provedl stavební úřad
Holice místní šetření, při kterém neshledal závady. Dům p. Vodvárky je nejnižším bodem, a proto při
přívalových deštích zde voda stoupá z kanalizace ven a podmáčí mu sklep. OÚ přesto rozhodl, že provede
vyčištění kanalizace z rybníčka a také od Vodvárkových směrem ke kapličce.
7) Zprávu o dotaci na nákup materiálu pro SDH Trusnov a Opočno – bylo požádáno o dotaci ve výši 70 % pro
SDH Trusnov a Opočno. Dotace byla poskytnuta, nyní se požadované předměty zakoupí, a poté dostane OÚ
dotaci.
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8) Projekty pro rok 2008 – MAS Holicko – je vytvořena skupina, ve které jsou zástupci z každé obce. Naše obec
zde ještě nemá zástupce. Je potřeba, aby se naše obec aktivně zapojila do tohoto společenství, protože jsou zde
možnosti dotací a různých pomocí i z EU.

Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech:
SVOZOVÝ DEN – STŘEDA
3. října, 31. října, 28. listopadu, 26. prosince
Odpad bude svážen ve svozovém dni v době od 5.00 hodin do 22.00 hodin. Ve výjimečných případech i mimo tuto dobu

U P O Z O R N Ě N Í výměna občanských průkazů
Nařízení vlády ze dne 16. listopadu 2004, kterým se mění lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů.Vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
zákona č. 53/2004 Sb.:
§ 1 Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů, vydaných:
-od 1. ledna 1997 do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
prosince 2007; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007
- od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
prosince 2008; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.listopadu 2008.
Z kroniky obce Trusnov:

Kaplička byla vystavěna v roce 1886 ke cti Bohorodičky.
Zvon vážící 96 kg byl ulit ve Vídni. Zaplaceno za zvon: 144 zl. ,
za přilbu 22 zl., za posvěcení 4 zl., Na jedné straně z nich obraz
Panny Marie, na druhé straně měl nápis „Tento zvon byl ulit ke cti
a chvále nanebevzetí Panny Marie LP 1886“. Kaplička byla
vysvěcena dne 18. června 1886 uherským farářem Vilémem
Helvickem. Uherské procesí bylo přede vsí uvítáno obecním
zastupitelstvem, hudbou a četným lidem. V předání kapličky
veřejnosti byl sepsán protokol: „Protokol sepsaný dne 7. července
1886 u obecního úřadu v Trusnově. My níže psaní všichni zde
příslušníci obce trusnovské, která do Uherska přifařena jest,
zavazujeme se tímto in solidum, že chceme za sebe i naše nástupce
kapli ke cti a chvále Panny Marie nově roku 1886 postavenou
uprostřed Trusnova a pro celou budoucnost v patřičném pořádku udržovati a dle možnosti i zvelebovati. Na potvrzení
toho naše vlastnoruční podpisy a připojena obecní pečeť. Jan Štěnička – starosta, Jan Vodvárka – radní, Fr. Štos –
výbor, Jan Martínek – výbor, Jan Zavřel – výbor.
Plech na střechu věnoval p. Josef Hájek nájemce knížecího dvora v Uhersku. Obraz své patronky darovala paní
Anna Hájková, manželka nájemce knížecího dvora v Uhersku. Za světové války k zármutku místních občanů dne 16.
dubna 1917 byla zvonek oddílem maďarských vojáků zrekvírován. Kaplička oněměla , ne však na dlouhou dobu. Již
dne 28. října 1921 se usneslo obecní zastupitelstvo poříditi nový zvonek. Jeho lití bylo zadáno p. Karlu Šilhavému,
slévači v Pardubicích. Do zvonoviny vlito bylo obstarané stříbro (1kg 12 dkg) v přítomnosti těchto občanů: Jana
Smejkala, Josefa Touška, Fr. Jílka, Dne 29.1.1922 byl nový zvonek na saních dovezen občany Janem Smejkalem a
Václavem Šťastným . Zavěšen byl do vonice za třeskutého mrazu v pondělí dne 30.1.1922. Za přítomnosti obecního
zastupitelstva Jana Smejkala, starosty Čeňka Uhlíře, I. Radního Josefa Haška, II. Radního Jana Zavřela, Josefa
Touška, Čeňka Martínka, Václava Ročka, Fr. Jílka. V úterý 31.1.1922 bylo jím vyzváněno 10 hodin padlým vojínům
ve světové válce. V hořejší části jest nápis: „Darováno vděčnými občany trusnovskými LP 1922“ Ve spodní jeho části
jest reliéf Panny Marie s Jezulátkem . Na přilbě jest nápis: „Slévárna Karel Šilhavý Pardubice“. Váha zvonu 98 kg,
přilby 82 kg. Uvedená firma účtovala si za zhotovení zvonu 6370,-- K. Za zhotovení přilby 1230 K, za šrouby 10 K,
za dopravné 70 K, za kolek 50 h, sleva 250 K 92 h. zbytek 7 583 K 18 h již byl zaplacen obcí ve dvou splátkách: dne
9. února 1922 – 5000 K a dne 23 . března 1922 – 2583 K18h. Poprvé vyzváněl umíráčkem občance A.Svatoňové.
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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:

Na křídlech motýlích přilétá přáníčko,
aby Vám svítilo sluníčko.
Sluníčko štěstí, lásky a naděje,
Ať se to srdíčko s radostí zasměje.
KRÁSNÉ NAROZENINY
ŘÍJEN
Říha Jan Rastislav – 65 let
Šťastný Jan – 82 let

LISTOPAD
PROSINEC
Bezdíček Josef – 86 let
Horáček Leopold – 60 let
Kolářová Hana – 70 let
Minářová Miluška – 81 let
Dostálová Hana – 65 let

ÚMRTÍ
„Čas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdci zůstávají.“
Dne 18.8. 2007 zemřel p. Josef Šejnoha, obyvatel Francliny ve věku 38 let.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá zapomenout.
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NAROZENÍ

14. května 2007 se narodil manželům Růžkovým syn Martin.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 16. září proběhlo v budově bývalé školy v Trusnově
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

Vítám Tě na svět, děťátko milé,
tátova pýcho a mámimo štěstí,….
Vítané děti

Adam Výborný
Martin Růžek
Eliška Divíšková

Při této příležitosti je dětem předán upomínkový předmět
zlatý řetízek s přívěškem a květina.
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Posvícenská zábava se vydařila.
Účast byla dobrá, což ukazuje tato fotografie.

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU

POŘÁDÁ:

XI. ROČNÍK
TURNAJE VE STOLNÍM TENISE

Který se koná 15 .prosince 2007 na sále KD Trusnov
-

prezentace od 8.00 h
začátek turnaje od 9.00 h
hrají se dvouhry – pouze neregistrovaní
startovné 100,-Kč
občerstvení zajištěno
sponzorské příspěvky vítány

Na Vaši účast se těší Spolek Přátel Sportu Trusnov

Knihovna
Knihovna je pravidelně otevřena každý pátek od 17.00 – 18.00 hodin. Na
požádání jsem ochotna přijít a otevřít knihovnu i jindy.
Chci Vás všechny pozvat do knihovny, těším se na Vaši návštěvu.
Knihovnice – Hana Dědičová

7

Kulturní dům města Holic: www.kd.holice.cz
PŘEHLED KINA
9.10. 19.30 Údolí včel – Jan Kačer v hlavní roli historického filmu z druhé poloviny 13. stol. (Hrají: J.
Kačer, Petr Čepek, Věra Galantíková a další)
16.10. 19.30 Konec agenta W4C prostřednictvím pana Foustky – Jan Kačer v hlavní roli špionážní
komedie (Hrají: J. Kačer, Květa Fialová, Jiří Sovák a další)
23.10. 17.00 Divoké vlny – dětské představení – animovaná komedie ze světa závodního surfování
23.10. 19.30 Smrt si říká Engelchen – Jan Kačer ve filmové adaptaci knižního bestselleru L. Mačka (Hrají:
J. Kačer, Eva Poláková, Martin Růžek, Miroslav Macháček a další)
30.10. 19.30 Návrat ztraceného syna – Jan Kačer ve filmu režiséra E. Schorma (Hrají: J. Kačer, Nina
Divíšková, Dana Medřická, Jana Brejchová, Jiří Menzel, Vl. Brodský a další)
DIVADLO
6.10. 19.30 Rajčatům se letos nedaří – Derniéra divadelní hry v provedení Div. souboru KD Holice
12.10. 18.30 S čezetou na světa kraj – Vojta Hlásný bude povídat o své cestě do Vladivostoku.
13.10. 19.30 Šafařík pro Dr. Holuba – U příležitosti oslav 160. výročí narození Dr. Emila Holuba vystoupí
Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Jar. Šafaříka
20.10. 19.30 Postel plná cizinců – Komedie o malém hotýlku plném lásky, nevěry a nečekaných překvapení.
Představí se herci seriálu Velmi křehké vztahy. (Hrají: J. Révai, M. Majzlík, D. Morávková, M. Zouhar a další)
23.10. 18.00 Přátelské povídání s holickým rodákem, režisérem a hercem s p. J. Kačerem – klubovna
KD, na výše uvedou besedu bude navazovat film Smrt si říká Engelchen.
2.11. 19.30 Vladimír Hron – známý imitátor uvádí svůj nový pořad
9.11. 19.30 Vojnarka – hra o lehkosti touhy, mládí a dobře míněných úmyslů a o tíze odpovědnosti,
závazků a zmarněných hodnot. (Východočeské divadlo Pardubice)
11.11. 15.00 Loupežník a princezna Anka – veselá pohádka se spoustou písniček – divadlo Androméda
KLUB
5.10. 19.00 Africká hudba, tance a povídání o šamanech – slavnostní otevření Klubu a baru U Holuba
19.10. 19.00 MASTERPIECE - rock koncert
16.11. 19.00 INPEACE a FLAMESOUL – rock koncert
VÝSTAVY
Od 1.10. do 31.10. – Dr. Emil Holub a afričtí pacienti – vitríny v I. Patře KD města Holic
Program -PROSINEC
2.12. 14.00 Broučci – pohádka pro malé i velké spojená s tradiční mikuláškou nadílkou (Dětský divadelní
soubor KD Holice)
7.12. 18.00 Vánoce celého světa – vánoční vystoupení dechové hudby KD Holice
7.12. 19.00 Doteky konců světa – beseda s pardubickým cestovatelem O. Bubákem o jeho cestě na Severní
a Jižní pól v malém sále KD
7.12. 20.30 CHAMELEON a PHOTOLAB – rock koncert
9.12. 15.00 Štědrej večer nastal – vánoční pásmo koled hradeckého divadla DRAK
12.12. 15.00 Přehlídka vánočních stromečků a výzdob – do 20.12 v prostorách kluboven KD od 15.00 –
18.00 hodin
15.12. 20.00 Zkrocení zlé ženy – komedie W. Shakespeara – divadelní soubor KD Holice
27.12. 19.00 Rock vánoce – koncert holických rock kapel
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„PROSÍM,

ZANECHME NA CHVILIČKU TOHO VĚČNÉHO SHÁNĚNÍ, SHONU, NERVOZITY.

STAŇME SE NA OKAMŢIK ZASE DĚTMI, KTERÉ SE TĚŠÍ NA
NENÍ SPOJENO S TOLIKA POVĚRAMI A KOUZLY JAKO

4
5

VÁNOCE. SNAD
PRÁVĚ VÁNOCE.

ZASTAVME

SE A

ŢÁDNÉ OBDOBÍ BĚHEM ROKU

Advent a Vánoce
Co je to Advent?

6
Advent je období radostného očekávání a těšení - věřící očekávají a těší se na příchod
7
Spasitele (Ježíše Krista). Kdo si v těchto dnech přivstane a kolem šesté hodiny je v
8
kostele, uslyší takzvané roráty, písně, které se zpívají na jitřních mších. Křesťané
doporučují pro adventní týdny mírný půst, protože střídmost v jídle bystří rozjímání.

Advent trvá čtyři týdny, začíná 1. neděli adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera a končí tedy dnem Narození Páně
(25.12.). Každou adventní neděli se zapaluje svíčka na adventním věnci, děti dostávají adventní
kalendáře a otevírají každý den jedno čokoládové okénko.
Lití olova
Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek olova až k bodu tání. Připraví se nádoba s vodou,17 kovový
lavor nebo pod. a tekoucí olovo se do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů.
Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. Olovo
má nízký bod tání a jde to snadno.
Krájení jablka
Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko, ale kolmo na osu, napříč. Obě poloviny se všem ukáží a záleží na
tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako pěti, nebo vícecípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve
zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těžce onemocní, nebo zemře. Tohoto zvyku se není
třeba bát. Vybírejte zdravé, velké jablko. A nezapomeňte - od štědrovečerní večeře se nevstává!
Pouštění lodiček
Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin jeho skořápek se nakapaným voskem upevní vždy po
jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě, tedy v lavoru s vodou.
Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život
Půst
Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat se slibuje, že vydrží-li nejíst,
uvidí zlaté prasátko.Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda.
Stíny
Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do roka zemře.
Střevíc
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke
dveřím, provdají se a odejdou.
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Šupiny
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz.
Co přináší smůlu?
před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo zničily
na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal
na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu
na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod
Co přináší štěstí?
když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci
čerstvý chléb upečený 25.12. a čerstvá vejce snesená 25.12 - mají kouzelnou moc
Do konce roku je nutné vrátit všechny cizí věci, které jsou v domě, projděte pečlivě celý dům či byt a vraťte vše, co
vám nepatří.
Barbora, Mikuláš a Lucie jsou tzv. dny čarodějnic.V těchto dnech nesmí cizí žena (s výjimkou domácích) do
chléva. Také není v uvedených dnech radno cokoli půjčit, dát a prodat.
Pučení proutků je zvyk známý, ale méně známé je, že se vždy nařeže tolik prutů jako je členů rodiny a každý si
napíše své přání na malý lísteček, ten se zalepí a pověsí na větvičku - komu vykvete, tomu se přání splní.
Svobodné dívky ještě na Lucii napíší na lístečky jména hochů, kteří se jim líbí (mělo by jich být 12, ale může
některé nejoblíbenější napsat dvakrát). Poté se lístečky zalepí, dají do misky a každý den se jeden spálí. Ten
jediný, který zůstane v misce na Štědrý den, je dívce souzen.
Pokud má dívka již vytipované tři mládence, může zkusit metodu zápalkovou, rychlejší. Do jablka zapíchne tři
zápalky, kdy každá symbolizuje jednoho nápadníka a současně je zapálí. Ta, která hoří nejdéle, představuje
toho, za něhož se dívka má vdát.
Betlém neboli jesličky
V roce 1223 postavil v italské Umbrii jáhen Giovanni Bernardone, později světec známý pod jménem František z
Assisi, první jesličky. V poustevně v horské jeskyni postavil žlab, založil ho krmivem a přivedl k němu živého oslíka
a vola. U jeslí pak jako u oltáře v noci sloužil štědrovečerní mši - první "půlnoční".První český betlém představili
veřejnosti jezuité v roce 1560 v kostele sv. Klimenta V Praze. Byly první nejen v Čechách, ale i v celé střední Evropě.
Neví se, jak přesně vypadaly, ale podle dochovaných záznamů měly velký úspěch, takže se zvyk stavět jesličky brzy
rozšířil.Základní figurky jsou Ježíšek v jeslích, Marie a Josef, oslík a vůl, pastýři se stády oveček a postavy tří králů mudrců z Východu. Betlémy bývají u nás zasazovány do krajiny podle místa vzniku. Stavění betlémů bývalo
nejrozšířenějším vánočním zvykem až do 19. století, kdy se novým symbolem Vánoc stal vánoční stromek
Vánoční stromek
Zdobení stromků bylo ještě začátkem 16. století katolickou církví považováno za
pohanský zvyk a jako takové pronásledováno. Teprve koncem 16. století byl stromek
vzat na milost. Stále zelené větve jehličnanů se měly stát symbolem věčného života
pravověrných křesťanů. Je zajímavé, že první stromky byly prý věšeny za špičku
od stropu.
Historie vánočních stromků u nás není dlouhá. První stromeček se rozsvítil v
Praze roku 1812 ve vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha. O třicet let
později se již stromky prodávaly zcela běžně; lidé je nazývali Kristovy strůmky. V té době si rozvíjející se sklářství
získalo nové a významné pole působnosti ve výrobě vánočních ozdob.
Jmelí
Stále zelená cizopasná rostlina bývala považována za posvátnou již za dob keltských druidů. Jmelí má mít kouzelné
účinky; například jako ochrana proti ohni a zábrana v přístupu čarodějnicím a zlým duchům. Léčivé účinky jmelí
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uznává i "moderní věda". Jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak a roztahující cévy; proto je surovinou
k výrobě léčiv proti arterioskleróze. Podle legendy bylo jmelí kdysi stromem. Když byl z jeho dřeva zhotoven Kristův
kříž, strom prý hanbou seschl a změnil se v rostlinu. Ta má Kristovo umučení vykoupit tak, že zahrne dobrem
všechny, kdo pod ní projdou. Ovšem pozor - jmelí nosí štěstí jen tomu, kdo je jím obdarován!
Jmelí roste na jehličnatých i listnatých stromech. Druidy bylo jako magické ceněno jmelí dubové. Jen oni prý mohli
jmelí z dubů zlatým srpem odsekávat a nechat padat na připravené plátno - odseknuté jmelí nesmělo padnout na zem.
A tady nám pronikají i do dnešních zvyků pradávné pohanské oslavy - jako vzpomínka na sklizeň zlatým srpem se
jmelí natírá na zlato.
Půlnoční
po skončení večeře, když nastal čas vydávali se lidé na půlnoční mši do nejbližšího kostela. Ponejvíce se chodilo
pěšky a tak cesta mohla trvat i dvě až tři hodiny. Na půlnoční se zpívaly koledy a slavil se příchod Ježíška, čímž
vyvrcholil štědrý den.

Závěrem:
Stejně tak jako skončilo léto, končí i další zpravodaj. Přeji
Vám pěkné a příjemné poslední čtvrtletí roku 2007, veselé
vánoce, bohatého jeţíška a veselé vykročení do roku
2008.

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. prosince 2007
Nashledanou v lednu 2008 při dalším čísle našeho zpravodaje
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