a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

2/2009

Váţení čtenáři,
milí spoluobčané, je tu snad uţ konečně jaro. Čekají nás jarní svátky – velikonoce a ty letoš ní
budou opravdu jiné – tak trochu divadelní.

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

Co duben našetří, to květen spálí.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Kdyţ máj vláhy nedá, červen se předá.
V květnu-li se hrom ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.

1

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 12. 2. 2009
OZ schvaluje:
1) Pronájem rybníčka v Opočně
2) Cenu za drobné práce pro obecní úřad
OZ bere na vědomí
1) Zprávu o vodovodu a nové ceně vody – cena vody bude zvýšena o 9 % - Obec Chroustovice bude
plátcem DPH.
2) Zprávu o přípravě dokladů kanalizace Trusnov – Opočno – Práce na změně územního plánu
váznou na krajském úřadě, musí být několik dalších vyjádření, termín je asi až na červen. Se
stavbou budeme tedy počítat až příští rok. Přípojky bude nutné řešit stavebním povolením. Proto
budeme občany obcházet, aby se přesně zakreslili a aby se mohlo hromadně požádat o stavební
povolení na tyto přípojky
3) Zprávu o závěrečném účtu – bude projednáno na veřejné schůzi, bude se schvalovat po vyjádření
auditu.
4) Zprávu o možných dotacích pro obec

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 17.3.2009
OZ schvaluje:
1) Požádat o dotaci na PS obce – obecní portál – dle nového zákona k 1.8.2008 obci plynou
další povinnosti – zajistit další počítač k zajištění úkonu, které tento zákon ukládá (výpis
z katastru, výpis z rejstříku trestů apod.) – Czech point. Výše částky 93 tis Kč, z toho 15
% platí obec, zbytek je dotace.
OZ ukládá:
1) Zajistit opravu rybníčka za Ročkovými
OZ bere na vědomí:
1) Zprávu o zpracované evidenci majetku – vodovod – Obec pro letošní rok musí mít zpracovanou
majetkovou evidenci vodovodu a plán oprav na 10 let tj. do roku 2019. Tento úkol byl předán firmě
Ekomonitor Chrudim. Cena vodného je 22 Kč/m3.
2) Zprávu o zřízení povodňové komise – Při OÚ v Trusnově byla zřízena povodňová komise se zaměřením
hlavně na řeku Loučnou, kde dochází k častým zvýšením hladiny průtoků.
3)Zprávu o likvidaci vozidla „Robur“ –
bývalé požární vozidlo Robur bylo již
zlikvidováno a odhlášeno z evidence
motorových vozidel.
4)Zprávu o koupi hasičských oděvů –
Na základě nabídky od ministerstva vnitra
jsme dali požadavek na 10 obleků a 10
párů bot pro obě hasičská družstva. Jedná
se o částku cca 80 tis. Kč.
5) Zprávu o opravách okapů na obecních majetcích – Byla zajištěna oprava okapů, vzdušníku na budově
bývalé školy, dále oprava střechy na skladu OÚ a budovy OÚ.
6) Zprávu o možnosti opravy místní komunikace v Žice – Obec projednala nabídku z dotací 90 %
vynaložených nákladů na opravu místní komunikace pro obec Žika. Obecní zastupitelstvo tuto možnost
projednalo a uložilo zajistit stavební povolení a podklady z katastru pro žádost o dotaci na tuto
investiční akci.
7) Zprávu o revizi popisných čísel v katastrálním území Trusnov a Opočno – Bude provedena revize
popisných čísel a místních označení ze strany KÚ Pardubice. Revize proběhne v katastrálním území
Trusnov a Opočno.

2

Oznamujeme občanům, že místní poplatky se vybíraly 28. 3. 2009. Kdo k tomuto datu povinnost ještě
nesplnil, může je zaplatit v době úředních hodin každé úterý od 18.00 do 20.00 hodin.

Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech:
29. dubna 2009
27. května 2009
24. června 2009
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 1. dubna 2009
Stanoviště odpadu :

16.00 Trusnov – OÚ
16.15 Trusnov u Jílkových
16.30 Trusnov za školou
16.45 Franclina
17.00 Žika
17.30 Opočno
Do nebezpečného odpadu patří: televize, lednice, monočlánky, plechovky od
barev, zářivky, olejové filtry a nádoby od sprejů.OÚ Trusnov upozorňuje občany,
že odpad bude nakládán přímo na auto firmy. Z bezpečnostních důvodů nesmí být
odpad složen a ponechán bez dozoru občana, který odpad přivezl.

4. dubna 2009 proběhne SBĚR STARÉHO ŽELEZA. Prosíme občany, aby sběr připravili až
ten den v ráno.
Sbor dobrovolných hasičů Trusnov
UPOZORNĚNÍ

ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

POZOR: Osvědčení pro samostatně hospodařící rolníky platí pouze do 1. 5. 2009 !!
Dle přechodných ustanovení novelizovaného zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který nabyl účinnosti dnem
1.5.2004, platí osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi pouze 5 let ode dne nabytí účinnosti
zákona, tj. do 1. 5. 2009 !
Fyzická osoba – samostatně hospodařící rolník, která nadále hodlá podnikat v zemědělství, musí být zapsána
nejdéle do 1. 5. 2009 v Evidenci zemědělského podnikatele.
Ţádosti vyřizuje obecní ţivnostenský úřad MěÚ Holice, kancelář č. 406 , tel. 466 741 283. Ing. Hana
Hromková v.r., vedoucí obecní ţivnostenského úřadu

Trhy v Holicích, v Holubově ulici proběhnou v těchto termínech:
6.dubna, 18.května, 15.června, 13.července, 17.srpna, 14.září, 19.října, 16.listopadu, 14.prosince
PLÁN ODKALOVÁNÍ vodovodní sítě v našich obcích: Městys Chroustovice bude provádět plánované
odkalování vodovodní sítě. Při odkalování může dojít ke krátkodobému zakalení vody ve vodovodní síti.
Doporučujeme v těchto dnes omezit její používání tam, kde by zákal vody mohl být na závadu, například praní
prádla, používání myček nádobí apod. Takto zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná.
15.4.2009 – OPOČNO
16.4.2009 – TRUSNOV, FRANCLINA, ŽIKA
Od 1.4.2009 je možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji (tzv. e-pasu), který
bude na vloženém nosiči dat s biometrickými údaji obsahovat také otisky prstů. Tyto otisky se budou pořizovat u
občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku minimálně 6 let. U občanů mladších 6 let a u cestovního pasu
bez strojově čitelných údajů (zrychlený pas) ke změně nedochází.
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Neméně pěknou tradicí se stalo uctění výročí narození našich občanů počínaje 60. rokem.
O 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.

DUBEN
Sýkora František
Šťastný Jiří
Ročková Jiřina
Hloupá Jana

60 let
60 let
83 let
60 let

KVĚTEN
Buriánek František

80 let

Johanová Zdena

88 let

Doskočil Břetislav

84 let

ČERVEN
Cimburek Ladislav

65 let

Műller Reinhard

60 let

4

OSOBY:
Josef Charvát – chalupník
Terezka – jeho žena
Anička, Mařenka, Tonička –jejich děti
Frantík Waldman –chalupníkův syn
Jeník Voldřich – selský syn
Martin Kůs
Jakub Pudivítr –čeledín u Voldřicha
Baron Ernst Edel z Edelsteinů
Kamila – jeho choť
Isidor, Polykarp- sluhové
Chasa
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OSOBY A OBSAZENÍ HRY:
Josef Charvát: Zdeněk Škorpík
Terezka, jeho žena: Jitka Kudrnová
Anička – Irena Jakoubková, Mařenka – Libuše Škorpíková, Tonička –Irena Frimlová – jejich dcery
Frantík Waldman – ing. Jindřich Hemer
Jeník Voldřich – selský syn – Miroslav Jakoubek
Martin Kůs – Vlastimil Buriánek
Jakub Pudivítr – čeledín u Voldřicha – Jaroslav Jílek ml.
Baron Ernst Edel z Edelsteinů – František Říha
Kamila – jeho choť – Lenka Bartáková
Isidor – Robert Zach, Polykarp – Petr Nováček – sluhové
Chasa- Pavlína Kudrnová, Pavlína Frimlová, Radek Motyčka, Ondřej Šťastný
HARMONIKA: Josef Kudrna ml.
REŽIE: Hana Dědičová
Technické zajištění : Josef Kudrna
Martin Vojtíšek
Milan Friml
Lenka Vojtíšková
Hraje se v termínech: 11. 4. 2009 od 13.00 a 17.00 hodin (již obsazeno)
19. 4. 2009 od 13.00 a 17.00 hodin
NUTNO SE NAHLÁSIT PŘEDEM
25. 4. 2009

25. dubna 2009 se uskuteční OKRSKOVÁ VALNÁ HROMADA
v KULTURNÍM DOMĚ. Srdečně Vás všechny zveme. Dobrá kuchyně a
hudba k tanci i poslechu Vám zpříjemní večer. Bližší informace na plakátech.
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Ve čtvrtek 30. dubna 2009

v 18.00 hodin za

budovou bývalé školy

v Trusnově.

Občerstvení zajištěno!

V sobotu 30. května od 8.30 hodin

na hřišti za budovou bývalé školy.

Občerstvení zajištěno!

Vzpomínky na 4.čtvrtletí roku 2008 ve fotografiích:

Za slunečného počasí se na startovní čáru hlavního závodu Běhu okolo Trusnova postavilo 70
běžců a běžkyň, které čekala trať dlouhá 10 km. Spolu s nimi přesně v poledne vyrazili na
okruh dlouhý 5,7 km také junioři, juniorky a hobby běžci. Ani na děti se nezapomnělo. V
průběhu dopoledne odstartovaly všechny dětské kategorie, které byly velmi početně
obsazené. A pak, že děti nerady běhají.
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I na kulturu pořadatelé mysleli, a tak byly přestávky mezi starty jednotlivých kategorií vyplněny
country tanci. O ty se postarala taneční country skupina Virginia z Pardubic.
Z místních občanů se běhu zúčastnili: Hemer Jindřich, který ve své kategorii zvítězil, Dudek
Milan ml., který se téţ ve své kategorii umístil na prvním místě a dále naši nejmenší občané:
Hemer Josef, Rudová Denisa, Vojtíšek Marek a Hemer Jaromír.
Celkem se běhu zúčastnilo 153 běţců.

Výroční valná hromada SDH Trusnov


.
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Krásy letošní zimy

Něco z historie: Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, je spojený s památkou
umučení a vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské. Zřejmě
navazovaly na svátek ţidovský - pesach - památka vysvobození Ţidů z egyptského zajetí a později
také oslavovali příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací.Velikonoce jsou
pozůstatkem roku řízeného současně sluncem - slunovrat a měsícem - úplněk. Od počátku se křesťané snaţily
oddělit velikonoce od ţidovského svátku pesach. Vedli se také spory o datum mezi Alexandrií a Římem.Asi koncem 6. stol. byl přijat
obecně způsob výpočtu data velikonoc - Alexandrijský způsob. Vychází ze zásady slavit velikonoce po jarní rovnodennosti - 21.3. v
neděli po prvním jarním úplňku. Takto stanovená neděle můţe být v rozmezí od 22.3. do 25.4. pro určování data jsou různé tabulky.
Sazometná středa
středa před Boţím hodem velikonočním. Říkalo se jí škaredá, černá nebo szometná, protoţe se vymetaly komíny.
Podle lidového obyčeje se nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete mračit po všechny středy v roce.
Zelený čtvrtek
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Na Zelený čtvrtek jidáše jídáme, chodíme do lesa, fialky trháme.
Název je moţná odvozen od zeleného mešního roucha, které se v ten den uţívalo.
Jedla se jen zelená strava - špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok. Jedná se o převzatý
zvyk z ţidovské slavnostní večeře Pesach - připomínající jejich vyvedení z Egypta. Jedná se o
mnohem starší zvyk, neţ nošení zeleného obřadního roucha, proto můţe onen název pocházez
i odtud.
Kostelní zvony zní na Zelený čtvrtek naposledy, znovu zazní aţ na Bílou sobotu.
Podle tradice, kdyţ zazní zvony naposledy, si máte zacinkat penězi, aby se vás drţely celý rok.
Někde se zvoní paličkou o hmoţdíř, aby stavení opustil hmyz a myši.
Zvyky:
Lidé v tento den vstávali velice časně, rodina se pomodlila, omyli se rosou, protoţe bránila onemocnění šíje a dalším nemocem.
Někde se tato tradice se dodrţovala aţ na Velký pátek.
Na Zelený čtvrtek vstávaly hospodyně časně, aby zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se odneslo na křiţovatku cest, aby
se v domě nedrţely blechy.
Kdo sní před východem slunce pečivo namazané medem, je chráněný před uštknutím hadů a před ţihadly vos.
V Orlických horách házeli lidé do studny chleba namazaný medem, aby se v ní drţela po celý rok voda. Odpoledne se nepracovalo.
Pekly se jidáše, zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta. Pokud se jedly potřené medem, opět měly být pro zdraví.
Je dobré v tento den sít len a hrách , protoţe vše dobře prospívá.
Nemá se o Zeleném čtvrtku nic půjčovat a s nikým se nehádat, aby se Vám všechny hádky vyhýbly a naopak peníze si k Vám cestu
našly.
Velký pátek
V katolické liturgii je dnem smutku, nebyly bohosluţby, jen se zpívalo a četly se texty.
Součástí poboţnosti bylo odhalení a uctění svatého kříţe.
Výzdoba kostela je chudá, ţádné květiny, ţádné svíce na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí.
Hlas zvonů nahrazovaly různé řehtačky malé i velké, chodilo se s velkým hlukem po vesnici, zpívalo se, texty popěvků byly
namířeny proti Jidášovi a Ţidům, kteří ukřiţovali Krista. Někde děti s řehtačkami honily Jidáše - vybíral se zrzavý chlapec.
Velký pátek je také postním dnem - postem od masa a újmy v jídle.
Pověsti:
Na Velký pátek se děly zázraky a země měla magickou sílu. Otevírala se, aby ukázala své poklady. Poklad
označovalo světýlko nebo kvetoucí nebo zářící kapradí, otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. Na souš vycházeli
vodníci a proháněli se na koních. Podle pověsti se i na chvíli otevřela hora Blaník.
Zvyky:
vstávalo se před východem slunce, lidé se chodili mýt do potoka, aby se chránili před nemocemi.
Někde se chlapci potápěli a snaţili se ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu, to je mělo ochránit
před bolením zubů.
V krajích s plátenickou výrobou se předly pašijové nitě, pak se udělalo na šatech několik stehů, to mělo ochránit před
uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá z plátna pašijových nití chránila před bleskem.
V tento den se nesmělo nic půjčovat, protoţe půjčená věc by se mohla očarovat. Věřilo se hodně na čarodějnice a uhranutí.
Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí.
Nepralo se prádlo, protoţe by se prádlo namáčelo místo do vody do Kristovy krve.
Také se chodilo dům od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček se oznamovalo poledne a ranní i večerní klekání. Hospodyně
připravovala obdarování v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných peněz.
Bílá sobota
Jelikoţ jsou při obřadech vigilie křtění novokřtěnci, kteří nosi bílé roucho, je téţ moţno, ţe název pochází odtud. Bílé roucho
je znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem.
Ve starém křesťanství nebyla dnem liturgickým, konala se jen noční bohosluţba - vigilie. Před ní se posvětil oheň od kterého
se zapálila velikonoční svíce - paškál.
Oheň se světil před kostelem a v mnoha vsích se doma muselo uhasit ohniště. Potom hospodyně poloţila polínko před
kostelem na hraničku, kdyţ knez oheň posvětil, kaţdá si vzala ţhavé polínko a znova jím zaţehla ve stavení oheň.
Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající půst.
Zvyky:
Z ohořelých dřívek se vytvářely kříţky a nosily se do pole, by bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky.
Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily před poţárem.
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Na Bílou sobotu se zaké uklízelo, bílilo. Připravovalo se a chystalo. Na slavné Vzkříšení, na Hod boţí velikonoční, obřadní i sváteční
pokrmy, pekly se mazance i velikonoční beránci, pletli se pomlázky z vrbového proutí a nebo vázali březové metličky a zdobila se
vajíčka.
Boží Hod Velikonoční
provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba, víno.
Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje
Kaţdá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla
Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby
byla úroda, voda a dostatek ovoce.
Pečou se velikonoční beránci
Velikonoční pondělí
toho dne je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami
většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka.toto základní schéma
má řadu variant. Někde je zvykem, ţe v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou. V mnoha vsích bylo
zvykem číhat na děvčata ráno, kdyţ šla do kostela.
O stáří velikonoční pomlázky svědčí vzpomínky praţského kazatele Konráda Waldhausera ze 14. stol.

KD Holice informuje:

www.kd.holice.cz

Kino:
7.4.2009 od 17.00 hod. – PEKLO S PRINCEZNOU – pohádka o kuráţné princezně, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství. V epizodní roli se představil
reţisér Miloš Forman. Reţie: Miroslav Šmídmajer, hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nároţný, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská a další.

Divadlo:
4.4. 2009 od 19.30 –

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI – Eduardo Rovnej – div.soubor KD Holice. Komedie argentinského dramatika vykazuje dokonalé

zvládnutí dialogů, situací a charakteristiky postav. Je to vlastně výlet do „fantastična“, který si kaţdý zúčastněný, jak herec tak i divák, můţe vytvořit po svém. Reţie:
Jitka Juračková, hrají: v hl. rolích Libuše Straková a Petr Hlavatý
18.4.2009 od 19.30 – VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Ostatní:
7.4.2009 od 18.00 – VERNISÁŢ Z VÝSTAVY – v památníku Dr. Emila Holuba se uskuteční vernisáţ výstavy „Afrika v běhu staletí“. Jedná se o výstavu známek
cestovatele a sběratele Karla Soboty. Výstava je uspořádána na počest 110. výročí vstupu Dr. Emila Holuba do klubu filatelistů v Praze. Výstava potrvá do 22.4. a
bude umístěna v Památníku Dr. Emila Holuba.
11.4.2009 od 17.00 – JAZZOVÉ VELIKONOCE S JG DIX – tradiční velikonoční koncert holického jazzového tělesa se opět uskuteční v aule holického gymnázia.
15.4.2009 od 16.00 -

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY – arch. Otakar Novotný Holice – přednáší Mgr. Lukáš Pecka v klubovnách KD Holice.

15.5.2009 od 20.00 – JAZZOVÝ VEČER - v průběhu večera vystoupí JGDIX, Dixieland ZUŠ Týníště nad Orlicí

Další číslo našeho zpravodaje vyjde v ČERVENCI 2009.

Jaro je období plné sladkých vůní, zářivých barev a dobré nálady zvlášť, pokud
je člověk obklopen přáteli

Vydává: Obec Trusnov, e-mail: ou.trusnov@worldonline.cz, PSČ 534 01, vychází čtvrtletně, 80 výtisků,
zdarma, Za obsah odpovídá: Zdeněk Barták – starosta obce, zpracovala: Lenka Vojtíšková, tel. 725241455,
e-mail: v.lenda@seznam.cz , neprošlo jazykovou úpravou.
Navštivte naše internetové stránky, na kterých mimo jiné naleznete i tento zpravodaj barevné podobě
www.holicko www. Holicko/trusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. června 2009
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