části Franclina, Opočno, Ţika

Číslo: 2/2007

Vážení čtenáři,
Dostává se Vám do rukou nové číslo našeho zpravodaje. Doufáme, že se Vám bude
líbit a že v něm naleznete dostatek zajímavých a užitečných informací. Na obsahu
příštích čísel se můžete podílet i Vy, když pošlete svůj příspěvek na e-mailovou adrese
ou.trusnov@worldonline.cz, případně ho necháte v písemné podobě na obecním úřadě..
Trusnovský
zpravodaj
naleznete
také
v písemné
podobě
(barevně)
na
www.holicko/trusnov.cz

KKuuřřááttkkaa ppííppaajjíí,, sslluunnííččkkoo jjáássáá,,J
JA
AR
RO
O jjee ttaaddyy,, ttoo bbuuddee kkrráássaa!!

První písemná zmínka pochází z roku 1407, nadmořská výška
263 m.n.m., 1064 ha, r.1991 – 246 obyvatel, k 1.3. 2001 – 222
obyvatel, 139 domů, 150 bytů – části Franclina, Opočno, Žika.
Přírodní památky okresu Pardubice

STRÁŇ U TRUSNOVA - mimořádně bohatá lokalita
hořečku brvitého (1,28 ha, ochranné pásmo 1 ha)

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zasedání OÚ v Trusnově, konané dne 9. ledna 2007
1. Přístavba přístřešku – zastřešení, zpevnělá plocha, taneční parket. Stavba se zadá firmám. Projekt
zpracoval ing. Novák. Zatím není rozpočet, jednání s firmou Agrostav, Jednalo by se také o
prostor pro prodej a výdej jídla v prostorách školy. Bylo by třeba stavbu stihnout do oslav. Bylo
by také vhodné udělat fasádu na zadní straně budovy školy.
2. Oprava sekačky – traktoru
3. Draţba pozemku – p. Veselý – FÚ Strakonice – pozemky pod OÚ. Draţba bude 20. 3. 2007 na OÚ
v Trusnově ve 14.00 h. OÚ souhlasí se zasláním jistoty 15 000,-- Kč a přihlášením se do draţby.
4. Napouštění rybníčka –poţární nádrţe – Rybníček se napustil, vodu zaplatí OÚ, práce se vykonala
brigádnicky.
5. Zástupce Opočna do OÚ
6. KD – přístavba
7. Diashow Leoše Šimánka
8. Cesta k Flígrovým
9. Inventarizace majetku

Zasedání OÚ v Trusnově, konané dne 9. ledna 2007
USNESENÍ Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 13.1.2007
OZ BERE NA VĚDOMÍ :
1. Zprávu o provedení auditu
2. Zprávu o chystané přístavbě KD - předběţný projekt vypracoval Ing. Novák a předběţná cena je
cca 2mil. Kč. Během půl roku aţ se dokončí rozpracované akce, proběhnou jednání s Moras
Moravany o koupi komplexu, který patří ke kulturnímu zařízení, kde vlastníkem je Moras
Moravany. Budova i zařízení je sice jiţ 30 let po kolaudaci, ale asi bude výhodnější nákup
hotového zařízení, neţ stavět nové.
3. Zprávu o odkanalizování obce. Zajišťují se předběţné smlouvy s majiteli pozemků, kudy povede
odkanalizování obce.
4. Výkaz o plnění rozpočtu na rok 2006
5. Zprávu o demolici domu pana Františka Valenty – Bylo vydáno soudní rozhodnutí o demolici
domu p. Františka Valenty. V brzké době stavební úřad Holice demolici nařídí. Ta vţdy podle
stavebního zákona §135 probíhá na náklady vlastníka nemovitosti.
6. Zprávu o akci Leoše Šimánka
cca 360 lidí (Trusnov,
Uhersko, Radhošt, Jaroslav).
Tato akce se uskutečnila za
přispění těchto obcí, které
tuto show společně zaplatili.
Obec Trusnov dala k dispozici KD.

OZ SCHVALUJE:
1. Nákup smaţky a sporáku do kuchyně ve škole
2. Vydávání místního zpravodaje čtvrtletně.

Zasedání OÚ v Trusnově, konané dne 13. března 2007
USNESENÍ Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 13.3.2007
OZ SCHVALUJE:
1. Zápis do kroniky obce Trusnov - předloţil p. Kudrna Josef ml. Jedná se o události v roce 2006.
2. Prodej obecního pozemku v Opočně p. Svrateckému za 10,-kč na 1 m2
3. Poţádat o dotace pro SDH Trusnov a Opočno pro nákup poţárního vybavení - Dotace pro SDH
Trusnov a Opočno – datace ve výši 70 % pořizovací ceny poţárního materiálu.
4. Prozatím neprovádět výstavbu dětského hřiště před Frimlovými – poţadavek Ing. Hemer.
Jednotlivé prolézačky jsou kvůli bezpečnosti velice drahé, musí být revize. Protoţe máme akcí
mnoho, tato se zatím odkládá. Připomínky zastupitelstva – lepší by bylo obnovit dětské hřiště za
školou.
5. Do svazku Holicka zaplatit příspěvek na občana Kč 8,-- pro rok 2007
6. Osadní výbor pro obec Opočno – zástupce do OÚ p. Kapcala.
7. Cesta u Vaňáskových - zatím neprovádět pro nedostatek financí.V příštím roce budeme řešit i
ostatní obecní cesty, pokusíme se sehnat dotace.
8. Zahájit stavbu přístřešku za školou – podepsat smlouvy s dodavateli - Přístavba za školou –
přístřešek – konečný rozpočet od Agrostavu je 255 tis. , střecha – p. Pištora cca 105 tis. Kč,
celkem 360 tis., V ceně je betonové plato, parket, fasáda zadní části budovy školy, úprava terénu
okolo, schody k okénku na výdej potravin, zazdění okna, patky pro pergolu, střecha, krovy, ţlaby.
Zastupitelstvo souhlasí s podepsáním smluv na tyto práce a se započetím stavby co nejrychleji, by
stihla do oslav

K příleţitosti konání oslav v naší obci buduje Obec Trusnov, spolu s SDH a Spolkem přátel sportu
za zdejší budovou bývalé školy nový přístřešek včetně tanečního parketu. Přípravné práce jiţ
začaly zbouráním jedné tenisové zdi. Tato akce je financována obcí Trusnov. SDH a Spolek přátel
sportu pomohou svoji prací a pomocí. Plány na zdejší přístřešek vypracoval Ing. Jan Novák .

9. Vydávání Trusnovského zpravodaje občanům zdarma - Trusnovský zpravodaj – čtvrtletně, zatím
se bude pouze rozdávat, bude k dispozici v obchodě a v hospodě, do Opočno ho dostane p.
Kapcala.
10. Zastupitelstvo obce projednalo pokácení dřevin za školou z důvodů příleţitostních akcí. Ke konci
roku proběhne nová výsadba.

OZ BERE NA VĚDOMÍ:
1. Povolení stavebních prací – poloţení kabelu v ochranném pásmu lesa v Opočně Souhlas
s provedením stavebních prací v ochranném pásmu lesa, který patří OÚ. Jedná se o les v obci
Opočno, kabel povede okolo ţeleznice
2. Draţbu na pozemek pod OÚ dne 20.3.2007 - Draţba na pozemek pod OÚ bude 20.3.2007 v 13.00
hodin. OÚ je přihlášen do draţby, má zájem o pozemek pod budovou OÚ. Draţební jistina ve
výši15.000 byla poslána.
3. Zprávu ke sběrným dvorům - – jednání v Holicích – řeší svazek Holicka, neměly by být v kaţdé
obci, ale jen někde, měl by to být obecní pozemek, oplocený a někdo by se musel o sběr odpadů
starat. Zastupitelstvo projevilo nesouhlas se zřízením sběrného dvora, pro obec by to bylo mnoho
starostí a práce navíc. Další podrobnější informace budou– starosta jedná se zástupci Holicka.

4. Akce „Běh okolo Trusnova“

o.

Nový Věk triatlon byl zaloţen v roce 2003 v Trusnově – v regionu Holicka. Cílem tohoto klubu je vytvářet treninkové a závodní
podmínky zejména pro mládeţ. Nový Věk triatlon Trusnov má 12 členů z pardubického a hradeckého kraje, z toho 9 aktivních
závodníků. Ti se umísťují jak v triatlonu, tak i v plaveckých a běţeckých závodech na předních místech v republice.
Nový Věk triatlon Trusnov má tříčlenný výbor:
-

předseda Milan Dudek – hlavní organizátor akcí
místopředseda Jaroslav Fiala – aktivní běţec – veterán
lékařka klubu – MUDr. Bílá

Sponzorem všech akcí je Nový Věk s.r.o.

5. Zpráva o přípravě oslav - Oslavy – zpráva o přípravách, příprava adres rodáků, pozvánky – co
nejrychleji připravit, aby se mohli zvát hosté a byla dostatečná propagace.
6. Zprávu o demolici domu p. Fr. Valenty a souvisejících okolnostech. - Fr. Valenta – demolice, bylo
stavebním úřadem nařízeno vyklizení budovy do 1 měsíce. OÚ mu pomáhá řešit tuto situaci.
Pomocí realitní kanceláře se pokusíme zprostředkovat prodat dům se závazkem demolice, aby se
p. Valenta zbavil platby za tuto demolici, coţ je asi 200 tis. Kč. OÚ je povinen poskytnout mu
přístřeší pro dočasné uskladnění jeho věcí – k tomu jsme se zavázali na jednání na st. Úřadu –
poskytneme mu 1 místnost ve škole.

7. Zprávu o povolení k odběru podzemních vod
8. Zprávu o internetu v obci
9. Zprávu o jednání o koupi části KD od Moras Moravany.

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 14. dubna 2007 se vybírají místní poplatky (poplatky ze psů, odpad a
vodné)
Trusnov – od 9.00 – 10.30 hod
Opočno – od 11.00 – 11.30 hod

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

„Tak tiše jako sen,
přišel Váš narozenin den,.
žijte blaze v plném zdraví,
užívejte toho co Vás baví.
Ať se na Vás štěstí směje,
to ze srdce přejem.

DUBEN
Buriánková Vlasta - 84 let
Cimburková Květa - 60 let
Ročková Jiřina - 81 let

KVĚTEN
Johanová Zdena - 86 let
Doskočil Břetislav - 82 let
Filipi Zdeněk - 60 let

ČERVEN
Škorpík Zdeněk - 75 let

ÚMRTÍ
Dne 27. března zemřel p. Josef Novotný, obyvatel Opočna, v nedoţitých 75 letech.

!!! POJĎTE SI S NÁMI !!!
ZACVIČIT
Kdy? Každé úterý
Kde? V kulturním domě
V kolik? V 18.00 hodin
Podložku (deku, molitan) s sebou. Vítáme Vás všechny v hojném počtu.
Znovu připomínáme, že cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Cvičení využívají
ženy z Trusnova, Francliny, Žiky a i cvičenky z okolních obcí tj. Uhersko, Turov, Radhošť,
Sedlíšťky a nyní i z Hrochova Týnce.

AKCE PŘIPRAVOVANÉ NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2007
12. května – ŢIKOLOV - rybářské závody
26. května 2007 –turnaj v malé kopané
Spolek přátel sportu Vás srdečně zve
Na VII.ročník v turnaji v malé kopané.
Místo konání – na hřišti za školou
Prezentace od 8.00 hodin, začátek turnaje v 9.00 h
Startovné 150,-- Kč/tým
bohaté občerstvení zajištěno
Turnaj - petanque

červen - sportovní den (SDH Opočno) – fotbal, poţární útoky

30. června 2007 –TRUSNOV SLAVÍ

Dne:30.6.2007 ve 13.00 hod.na hřišti v Trusnově
Výstava fotografií a občerstvení od 10.00 hodin
Nevařte, přijďte na oběd!
Program:

Průvod hasičů v uniformách
Zveřejnění praporu obce
Ukázky poţárních útoků (současnost i historie)
Předvedení poţární techniky
Sportovní soutěţe pro děti i dospělé
Výstava fotografií a dokumentů
Ukázky činnosti místních obyvatel
Účast pozvaných hostů
Hraje: dechová kapela „Barevná muzika“
Večer taneční zábava na parketu – kapela „Bylo nás pět“
Občerstvení - pochoutky na grilu- prase, kuřecí stehna, pochoutky
z udírny, minutky, guláš…

Zvou: SDH a Obec Trusnov

Co je zapotřebí k odběru podzemních vod
Do 30. 6. 2007 je povinen kaţdý majitel zajistit následující doklady a předloţit je na stavební úřad Holice
STUDNY:
1. Vybudované před rokem 1955 – pro odběr pitné vody majitel nemusí udělat nic, pro zalévání a
ostatní odběr vyplnit čestné prohlášení o existenci studny, vyplnit ţádost o povolení k odběru
podzemních vod
2. Vybudované v letech 1955 – 1989 – majitel má stavební povolení – předloţí stavební povolení,
vyplní ţádost o povolení k odběru podzemních vod, doloţí typ odběrného zařízení (čerpadlo),
pokud majitel nemá stavební povolení – vyplní pasport stavby – studny, vyplní ţádost o povolení
k odběru, doloţí typ odběrného zařízení (čerpadlo)
3. Vybudované v letech 1990 – 2001 – majitel má stavební povolení – předloţí stavební povolení a
vyplní ţádost o povolení k odběru podzemních vod, pokud majitel nemá stavební povolení podá
Ţádost o dodatečné stavební povolení, vyjádření hydrogeologa (seznam k dispozici), výpis
z katastru nemovitostí, katastrální mapa, vyplní ţádost o povolení k odběru podzemních vod
4. Vybudované od roku 2002 – majitel předloţí stavební povolení (bylo součástí staveb. Povolení na
stavbu), posudek hydrogeologa, projektovou dokumentaci, výpis z katastru nemovitostí a
katastrální mapu, vyplní ţádost o povolení k odběru podzemních vod
Stavební úřad: p. Křemeláková, tel. 466741262

HYDROGEOLOGOVÉ:
AQUATEST, a.s. , Kuplířova 168, Hradec Králové, tel. 495541426, e-mail:hradec_kralove@aquatest.cz,
www.aquatest.cz
Ing. JULIUS SČUKA , Za Sokolovnou 702, Lázně Bohdaneč, tel. 602659992, 466921705
GS – GEOLOGICKÁ SLUŢBA, Čs. Armády 461, Vamberk
2G – SDRUŢENÍ, Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí, tel. 465557546, 603158049, 603149146, e-mail:
hajkova@2g-geolog.cz, kolarik@2g-geolog.cz, www.2g-geolog.cz
HYDROGEOLOGIE CHRUDIM s.r.o., Novoměstská
hydro@chrudim.cz, www.hydrogeologie.chrudim.cz

10,Chrudim,

tel.

469622354,

e-mail:

HYDROGEOLOGIE PARDUBICE s.r.o., Jana Palacha 324, Pardubice, tel. 466303515, 466330069, email:firma@hydrogeologie.cz, www.hydrogeologie.cz
Mgr. MICHAL ŠTAINER, Dlouhá 151, Břehy – Přelouč, tel. 466958970, 608862961, email:
EGOO@SF.CZ, www.egoo.sf.cz

SVOZ ODPADU SE USKUTEČNÍ V TĚCHTO TERMÍNECH:
18. dubna 2007
16. května 2007
13. června 2007
Odpad bude sváţen ve svozovém dni v době od 5.00 hodin do 22.00 hodin. Ve výjimečných případech i
mimo tuto dobu.

SVOZ

NEBEZPEČNÉHO

ODPADU

se uskuteční 5. dubna 2007
- do nebezpečného odpadu patří – televize, lednice, monočlánky, plechovky od barev, zářivky,
oděvy, olejové filtry a nádoby od sprejů
stanoviště odpadu –
- 16:00 – Trusnov u OÚ
- 16:15 – Trusnov u Jílkových
- 16:30 – Trusnov za školou
- 16:45 – Franclina
- 17:00 – Ţika
- 17:30 – Opočno
OÚ upozorňuje občany, ţe odpad bude nakládán přímo na auto firmy. Z bezpečnostních důvodů nesmí
být odpad sloţen a ponechán bez dozoru občana, který odpad dodal.

Informace Záchranné zdravotní sluţba HOLICE
S účinností od 1.1.2007 se ruší místo pohotovostní sestry na LSPP Holice. Z tohoto kroku vyplývá, ţe o
víkendech a svátcích zde v ordinační době pohotovosti (8.00 – 12.00 hodin) nebude trvale přítomen ţádný
zdravotník!!!
Ošetření drobných poranění a banálních onemocnění bude provádět posádka rychlé lékařské pomoci
pouze v době, kdy nebude zasahovat u urgentních případů!!! Proto je nutné počítat a připravit se na
moţné dlouhé čekací doby na ošetření mimo prostory pohotovosti nebo místo čekání navštívit pohotovost
v Pardubicích, kde zůstává ordinační doba beze změn.
Od 19. prosince 2006 zároveň pohotovost Holice ukončuje nahlašování náhlých onemocnění a úrazů
včetně pohotovostních návštěv na svém čísle 466 682 107!!! Pokud poţadujete výjezd lékaře
z jakéhokoliv důvodu, volejte linku 155!!! Na telefonním čísle 466 682 107 nebude Váš poţadavek
zpracován a budete nekompromisně vyzváni nahlásit svůj poţadavek na číslo 155!!! (Vzniklé změny jsou
v souvislosti se zřizováním centrálního dispečinku ZZS a centralizace linky 155 pro Pardubický kraj.)
MUDr. Martin Hrbáč, vedoucí lékař satelitního pracoviště ZZS Holice
TRHY V HOLICÍCH V ROCE 2007
19. března, 16. dubna, 14. května, 18. června, 16. července, 13. srpna, 17. září, 15. října, 19.listopadu, 10. prosince.
PROVOZNÍ DOBA – POŠTA UHERSKO
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 9.00 13.00 – 15.30
8.00 – 9.00
8.00 – 9.00 13.00 – 15.30
8.00 – 9.00 13.00 – 15.30
8.00 – 9.00 13.00 – 15.30

Tel. číslo : 466 676 901

Výměna řidičských průkazů:
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2007.
Vydané v roce 1964 -1986 ( platnost do 31.12.2007)
Vydané v roce 1986 -1991 ( platnost do 31.12.2007)
Vydané v roce 1991 -1993 ( platnost do 31.12.2007)
Vydané v roce 1994 -1996 ( platnost do 31.12.2010)
Vydané v roce 1996 -2000 ( platnost do 31.12.2010)
Vydává se od roku 2001 ( platnost do 31.12.2013)
-

výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku
vyměna na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu
města na území ČR (dle místa trvalého pobytu drţitele ŘP)
s sebou platný doklad totoţnosti (OP, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm, řidičský
průkaz, kterému končí platnost
lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla 15 – 20 dní (dle počtu ţádostí)
více informací na www.mdcr.cz
Pobíhání domácích zvířat po obci

Pryč jsou naštěstí jiţ ty doby, kdy se před kaţdým stavením popelily v prašné cestě mezi koly povozů
sedlákovy slepice a hejna domácích kačen či hus. Cesty se zpevnily, slepičky se natrvalo přesunuly z ulic
do dvorů a kultura našeho venkova se kaţdým rokem mění k lepšímu. Poděkování za to patří vám všem,
kteří se na úrovni našeho venkova podílíte. Přesto se bohuţel ještě občas stane, ţe nějakou tu zatoulanou
slepici na ulici uvidíme, naštěstí jen velmi zřídka.
Volně pobíhajících psů však potkáváme stále větší mnoţství. Ať uţ jsou to psi, kteří utekli ze dvorů a
toulají se zcela bez dozoru nebo pejsci na procházce se svými pány, nejsou bohuţel na vodítku, pletou se
mezi cyklisty, autům pod kola a malým i dospělým pod nohy. S přicházejícím jarem opět apelujeme na
majitele psů: zabezpečte své čtyřnohé miláčky proti útěku ze dvorů, z vodítek je při procházce pouštějte
aţ za obcí, mimo silnice a mimo dosah dětí a dalších osob! Nikdy nevíte, zda právě ten váš pes při
nečekaném podnětu nenapadne kolemjdoucího nebo nevběhne pod auto a nezpůsobí dopravní nehodu!
Média nám občas takové tragédie servírují, předcházejme jim proto. Obec nebude v této věci vydávat
ţádnou další obecně závaznou vyhlášku, neboť na volné pobíhání těchto zvířat jiţ pamatuje zákon č.
361/2000 Sb, § 60 odst. 11: „Vlastník nebo drţitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání
těchto zvířat po pozemní komunikaci.“ Nedodrţením tohoto ustanovení se majitel nebo drţitel
domácích zvířat dopouští přestupku, bohuţel spojeného i s finančním postihem. My však věříme, ţe po
této naší výzvě se jiţ pejsci bez vodítek v obci neobjeví, ţe pro ţádné další stíţnosti z řad našich občanů
nebude důvod a ţe k ţádným sankcím nebudeme nuceni přistupovat.
Přejeme vám pěkné a slunečné jaro proţité ve společnosti vašich věrných čtyřnohých přátel.
Upozornění na zvýšenou moţnost vzniku poţáru v jarním období
Začátek jara přináší počasí, které vybízí k jarnímu úklidu. Jako součást jarních úklidových prací je i
vyhrabování travních ploch a spalování odpadu. Je nutné připomenout zásady poţární bezpečnosti,
které se k tomuto období vztahují. Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby
platí zákaz vypalování porostů. Porušení tohoto zákazu můţe být příčinou vzniku poţáru s velkými
škodami na majetku či ohroţení zdraví nebo ţivotu občanů.

KULTURNÍ DŮM HOLICE PŘIPRAVUJE NA OBDOBÍ
DUBEN – ČERVEN 2007
JOSEFÍNA – pátek 20. dubna v 19.30 hodin
Josefína – hudební komedie v rytmu swingu. Česká obdoba Pygmalionu G.B. Showa ve zcela nové úpravě. Příběh Josefíny,
která se z pouliční zpěvačky stává studentkou hudební konzervatoře.¨
HRAJÍ A ZPÍVAJÍ: Lucie Matoušková, Ota Jirák, Eva Reiterová,
Miroslav Babuský, Petr Bucháček, Petr Mikeska,
Petra Nakládalová, Martin Hrubý, Karolína
Frydecká, Ivo Theimer a další.
ÚPRAVA A REŢIE: Radek Balaš
Městské divadlo Mladá Boleslav
Velký sál kulturního domu
RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ- pátek 27. dubna 19.30 hodin
Komedie Johna Patricka patří jiţ mnoho let ke stálicím na našich jevištích. Děj jedné z nich „Rajčatům se letos nedaří“ nás
zavede do zapadlé osady mimo civilizaci, kam přijíţdí populární a úspěšná televizní herečka Myra, aby zde v klidu a hlavně
inkognito sepsala své vzpomínky. Zpočátku se zdá, ţe opuštěnější místo ani neexistuje a Myra si do sytosti uţije své vytouţené
dovolené. Nerušený pobyt se ale časem mění v boj o chvilku klidu, neboť upřímné snahy „domorodců“ a „domorodek“ o
sbliţování se mění v trýznění nové usedlice. Myra nakonec musí zapojit nejrafinovanější finty, aby si uhájila své soukromí,
takţe dojde i na převleky, falešnou sestru, zaříkávání čarodějnic, mazání pelyňkem nebo záhadnou krabici, ve které je moţná
někdo rozsekaný.
V hlavní dvojroli se vám představí Iva Skálová, v dalších pak Libuše Straková, Ludmila Voříšková, Ivana Vondroušová, Petr
Hlavatý, David Šmejdíř a Vítězslav Vondrou. Reţie Jitka Juračková.
Divadelní soubor kulturního domu.
Velký sál kulturního domu.
JESTLI KECÁM, AŤ SE PROPADNU DO ZÁPADNÍHO NĚMECKA – Zdeněk Troška – pátek 11. května 19.30 hodin
Známý reţisér úspěšných filmových komedií Slunce, seno… a Kameňák mnohokrát přesvědčil diváky, ţe je i vtipným
vypravěčem historek z natáčení i ze ţivota. Jiţ několik let Zdeněk Troška vystupuje před diváky po celé republice se
zájezdovým programem plným veselých vyprávění, zábavy, smíchu a odpovědí na otázky moderátora Michala Herzána.
Velký sál kulturního domu

POSEL Z LIPTÁKOVA – Svěrák, Cimrman, Smoljak pátek 15. června v 19.30 hodin
Dvěma osobními automobily se vydal tým praţských cimrmanologů do Liptákova v Jizerskýh horách, aby prozkoumal drsný
kraj Cimrmanova stáří. Jiţ sama cesta byla dobrodruţstvím (děravý chladič, riskantní rozdělení potravin a vody), její výsledek
však stál za to. V restauraci „ U Sirotků“ zrestaurovali badatelé Cimrmanovy vlastnoruční nástěnné nápisy, v násadě starého
krumpáče objevili jeho protihabsburský pamflet „Svou pravdu nebudeme skrývat“. S co hlavně: do Prahy odváţelo kaţdé auto
po jedné z Mistrových dosud neznámých her, ve Škodě 100 L jel „Posel světa“ a ve Fiatu 600 D „Vizionář“. To pro případ,
kdyby jedno z vozidel havarovalo a shořelo, aby se alespoň jeden rukopis zachránil. Zachránily se oba a chrám české
dramatické tvorby mohl být tak obohacen o dva ţulové kameny: Cimrmanovo science fiction „Posel světla“ prozíravě varuje
před rozvojem vědy techniky na úkor duše, „Vizionář“ pak předjímá nejen vznik I.světové války, ale i proces kolektivizace
zemědělství a znárodňování průmyslu.
POSEL SVĚTLA
Miloň Čepelka nebo Jaroslav Weigl – otec, Pavel Vondruška nebo Miloň Čepelka – matka, Petr Brukner nebo Jan Hraběta
nebo Jan Kašpar – Artur, Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák – Standa
VIZIONÁŘ
Miloň Čepelka – nebo Jaroslav Weigl – Hlavsa, Pavel Vondruška nebo Miloň Čepelka – Ptáček, Petr Brukner nebo Jan
Hraběta – František, Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák – nezvaný host.
Divadlo Járy Cimrmana
Velký sál kulturního domu
www.kd.holice.cz

Vstupenky na všechna představení je moţno zakoupit v předprodeji Kulturního domu, nebo si objednat
na telefonu 466920476 nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz

Z KRONIKY OBCE:
VZPOMÍNKA NA VELIKONOCE
Velikonoční zvyky v obci Ţika v minulosti
Jeden z velikonočních zvyků, který v minulosti byl tradicí bylo tzv. hrkání. O tom jak se tento zvyk prováděl u nás, v Ţice,
odkud pocházím a byl jsem jeho účastníkem:
K tomu jak tento zvyk prý vznikl:
Původ má v náboţenských učení. Na zelený čtvrtek přestávají zvony na kostelích znít, na znamení smutku nad odsouzením
a ukřiţováním Jeţíše. A rozezní se znovu aţ na Bílou sobotu na oslavu Jeţíšova vzkříšení. Říkalo se, ţe na tyto dny odlétají
zvony do Říma. Čili tuto dobu, kdy zvony mlčely, nahradily je právě tyto skupiny hrkáčů.
Skupina hrkáčů se dávala dohromady uţ před Velikonocemi, protoţe ne kaţdý chtěl chodit. Děvčata zásadně nechodila.
Proč? Nevím. Ve skupině to bylo organizováno zcela jednoduše (alespoň u nás). Byl rodič skupiny, který byl vţdy na Bílou
sobotu ustrojen za Jidáše. My ostatní klepáči jsme měli buď klapačky, nebo a ti byli váţenější jak se u nás říkalo – vrčáky.
Začínalo se chodit na Zelený čtvrtek ráno. Seřadili jsme se za vsí a na písknutí rodiče píšťalkou jsme vyšli s klepáním a
vrčením po vsi. Po ujití krátké vzdálenosti na opětovné písknutí jsme přerušili klepání a vrčení a začali zpívat: „My klepáči
chodíme a klekání zvoníme, ó Jidáši nevěrný, cos to učinil, ţes svého Mistra, ţidům prozradil, za to budeš v pekle pykati
s Luciperem ďáblem, aţ na věky věků amen.“ A znovu se rozezněly klapačky a vrčáky. Kdyţ jsme došli do středu vesnice, kde
je postaven kříţ, pohlédli jsme do něho a pomodlili se Otčenáš a zdrávas Maria a potom pokračovali v klepání a zpívání na
druhý konec vesnice. Toto se opakovalo 4 x za den na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Na Bílou sobotu se uţ chodilo
s ustrojeným Jidášem. Jidáš se ustrojil do hrachoviny (slámy z loni vymláceného hrachu). Provazce z této slámy se připravily
uţ v pátek a v sobotu brzy ráno se začalo se strojením Jidáše. Těmito provazci z hrachoviny se mu omotaly ruce, nohy a tělo a
přivázaly se pevněji k tělu provázkem, obličej se pomaloval různými vodovými barvami. Kdyţ byl Jidáš ustrojen, vydali jsme
se na poslední klepání po vsi. Vpředu šli klepáči, za nimi Jidáš, veden na provaze jedním klepáčem, za nimi další
s pokladničkou jako pokladník a ještě jeden s košíčkem na vejce, jako vajíčkář. Takto se šlo z jednoho konce vsi na druhý,
vešlo se do kaţdého domu a za klepání a pokřiku „Páni, páni, dejte něco od klepání!“ se obešla celá ves. Někde se dostala
vajíčka, někde peníze, někde obojí, ale nikdy se nestalo, ţe by se nedostalo nic. Po obejítí všech domů se šlo za ves, odkud se
vyšlo, tam se Jidáš odstrojil a sláma z něho spálila. Potom pokladník rozdělil peníze, vajíčkář vajíčka. Jidáš, rodič, pokladník,
vajíčkář dostali více a to bylo kolikrát dosti sporů o kolik. Klapačky a vrčáky se potom uloţily na příští rok. Je škoda, ţe tento
zvyk zanikl, ale pro dnešní vylidněné vesnice uţ by asi někde nebylo moţno potřebný počet klapáčů sehnat. (U nás v Ţice nás
v té době chodilo asi 8, dnes tu není ani jeden.) A myslím, ţe i přístup obyvatel k tomuto zvyku by nebyl takový, jako dříve.
Ze vzpomínek pana Fr. Buriánka – kronikáře, zapsal v r. 1991

ZPRAVODAJ
-

-

je čtvrtletník s nepravidelným datumem vydání (leden, duben, červenec, říjen). Vychází od letoš ního
roku a je vydáván obecním úřadem. Na svých stránkách shrnuje události za uplynulé čtvrtletí. Dozvíte
se zde zprávy z dění v obci, z kultury, sportu, volného času. Dále co připravuje obecní úřad či jiný
pořadatel za kulturní či sportovní akce v novém čtvrtletí. Dále také důležitá upozornění.
bezprostředně po vydání je dodáván v černobílé podobě. Ti, kteří mají zájem o barevnou podobu,
mohou si zpravodaj prohlédnout na naš ich internetových stránkách.
zpravodaj sestavuje a články do něj píš e větš inou paní Vojtíš ková Lenka. Podklady k nim získává buď
sama nebo prostřednictvím pořadatelů akcí. Svými články vš ak může přispět kdokoliv, kdo má zájem.

E-mail: ou.trusnov@worldonline.cz
www.holicko/trusnov.cz

Další číslo vyjde : červenec 2007

Závěrem:
Na jaře, když se příroda pomalu
správný čas, abychom načerpali novou
radost spokojenost a dobrou náladu.

probouzí ze zimního spánku
životní energii, která Vám
KRÁSNÉ

JARO!

je ten
přináší

