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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, podle kalendáře tady už
máme jaro, počasí se vš ak drží pranostiky březen za kamna
vlezem, duben, ješ tě tam budem.
PRANOSTIKY
1. Po teplém Marku se často ochlazuje.
2. Prš í-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
3. Kdo by před svatým Jiřím trávu ze země kleš těmi tahal, nevytáhne ji, a kdo by po svatém Jiří do
země ji palicí zatloukal, nezatluče.
4. Jaký den 25. Máje, jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
5. Na Filipa a Jakuba chrousti-li bzučí, to již o svatém Martinovi studený vítr fučí.
6. Máj a září jsou branami léta
7. Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží.
8. Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
9. Jaké počasí o Janu bývá, také i Michal mívá.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 12.1.2010
OZ schvaluje:
1)Vyřazení předmětů z majetku dle navrţeného likvidačního protokolu.
OZ bere na vědomí:
1)Zprávu o konečném auditu obce. 29. 10. 2009 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření s výrokem
bez jakýchkoliv nedostatků. Konečný audit se bude konat 25. 2. 2010 v budově OÚ.
2)Zprávu o nabídce nádob na odpady – společnost EKO-KOM nabízí nádoby k propůjčení a potom
k následnému odkupu. Měli bychom zájem o nádoby na papír.
3)Zprávu o revizi plynových spotřebičů – kontrola byla provedena

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 23.3. 2010
OZ schvaluje:
1) Ţádost paní Petry Málkové o zproštění poplatků za odpad.
OZ ukládá:
1) Vyřídit ţádost o likvidaci 5 ks topolů v k.ú. Opočno paní Novotné z Opočna. Ţádost je
předána k posouzení na Agenturu ochrany přírody a krajiny v Pardubicích.
OZ bere na vědomí:
1) Konání voleb do Poslanecké sněmovny ČR ve dnech 28. a 29. května 2010.
2) Umístění fotovoltanických článků na budovu manţelů Hemerových.
3) Výpověď z nájemní smlouvy k 30. 6. 2010 - pohostinství.
4) Oprava vnitřní části budovy bývalé školy v Trusnově z dotací cca 1,8 mil. Kč a z vlastních zdrojů cca
400 tis. Kč. (topení v celé budově, ohřev vody solárními panely, oprava bytové jednotky, přístavba
wc a sprch, repase oken a dveří atd.).
Ostatní: OÚ Trusnov zajišťuje výchozí revizi kuchyně, sociálního zařízení, kanceláří a sálu obce a dále
celkovou revizi el. energie těchto budov, včetně pohostinství. Rovněţ revize hromosvodů. Toto všechno
zajišťuje pan Kašpar z Moravan.

UPOZORNĚNÍ:
MĚNÍ SE DEN ZAPLACENÍ DANÍ FINANČNÍMU ÚŘADU:
Česká daňová správa upozorňuje daňové poplatníky, kteří platí daně bezhotovostním převodem nebo
platbou prostřednictvím České pošty, že dochází ke změně dne zaplacení, tedy dne, kdy je daň finančnímu
úřadu zaplacena.
Dne 1. listopadu 2009 totiž vstoupila v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která nově
upravuje „Den platby“. Doposud se za den platby považoval den, kdy platba odešla z účtu poskytovatele
platebních služeb. Od listopadu letošního roku však tímto dnem bude den, kdy je platba připsána na účet
finančnímu úřadu. To znamená, že pro řádné zaplacení daní je třeba počítat i s časem, které budou peněžní
ústavy potřebovat na převedení příslušné částky.
U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic nemění a dnem platby zůstává den převzetí
hotovosti.
Městys Chroustovice bude provádět plánované odkalování vodovodní sítě. Při odkalování může dojít ke
krátkodobému zakalení ve vodovodní síti. Doporučujeme v těchto dnech omezit její používání tam, kde by
zákal vody mohl být na závadu, například praní prádla, provozování myček nádobí apod.Takto zakalená
voda není v žádném případě hygienicky závadná. Provozovatel vodovodu oznamuje odběratelům termín
provádění. Odkalování vodovodního řádu se bude provádět v následujících termínech a to:
20. 4. 2010 Opočno, Trusnov
21. 4. 2010 Franclina, Ţika
2

Rychlostní komunikace R35 a dálnice D11
Zmocněnec vlády pro výstavbu rychlostní komunikace R35 a dálnice D11 ing. Ivo Toman informuje, že
bylo v Pardubicích nově otevřeno informační centrum, které je věnováni komunikaci pro dopravu v ČR.
Centrum sídlí na adrese Pardubice, tř. Míru 90 a je určena odborné veřejnosti, starostům obcí, občanským
sdružením, školám i široké laické veřejnosti. Je možno zde získat informace o přípravě a realizaci této
komunikace.
Informační centrum je otevřeno každé pondělí a středu od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hodin.
Další informace lze získat na www.r35.eu.
Výstavba rychlostní komunikace se týká rovněž našeho území v k.ú. Opočno. Byly podány připomínky ke
stavbě: a) místní komunikace Opočno – Ostrov
b) místní vodovod, součásti čerpačky a vrtu
Kde vyhledat lékařskou pohotovost?
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje poskytuje od 1. ledna 2010 služby lékařské pohotovosti
pro pardubický region (i pro Holicko) takto: lékařskou službu první pomoci pro dospělé poskytuje
Pardubická lékařská pohotovost s.r.o. ve středisku v Pardubicích – Studánka, ulice Erno Košťála 1014,
tel.466 989 000 od pondělí do pátku od 14.00 od 22.00 hodin, a o víkendech a svátcích od 10.00 do 22.00
hodin. Děti a dorost dostanou pomoc na dětském oddělení pardubické nemocnice (tel. 466 650 647) ve
všední dny od 16.00 do 20.00 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 20.00 hodin, zubní ve vstupním objektu
nemocnice (tel. 466 015 207) ve všední dny 17 -21 hodin, víkend a svátky 8 – 18.00 hodin. Ještě jedno
vysvětlení – možná vás překvapí, že nadále budete vídat žluté vozidlo „záchranky“, jejiž sídlo je nadále
v objektu bývalé „pohotovosti“ v Palackého ulici v Holicích. Ovšem toto vysunuté pracoviště pro region
Holicka již nemá nic společného s lékařskou pohotovostní službou.
ODBOR DOPRAVY – VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2010.
Jestliže jste držitelem uvedeného řidičského průkazu, podejte co nejdříve žádost o jeho výměnu! S sebou
musíte mít občanský průkaz nebo pas, jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5cm a řidičský průkaz, kterému
končí platnost. Řidičský průkaz lze vyměnit na odboru dopravy Městského úřadu Holice. Nejpozději do 20
dnů ode dne podání žádosti bude vydán nový doklad. Výměna je zdarma. Další informace získáte na tel.
Čísle 466 741 243 nebo na internetových stránkách www.vymentesiridicak.cz.

OBECNÍ ÚŘAD oznamuje občanům:
VYBÍRÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Dne 10.4.2010 se budou vybírat místní poplatky za odpady a psy
Výše poplatků: pes jeden v domě
Kč 50,každý další
Kč 150,odpady – trvale žijící obyvatel
Kč 305,chalupa
Kč 386,- V 8.00 hodin na Obecním úřadě v Trusnově
- V 10.00 hodin v hasičárně v Opočně
Upozornění pro majitele psů
Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů po obci. Každý majitel
je povinen zabezpečit si svého psa a pobíhání po veřejném prostranství mu
neumožnit, jinak majiteli hrozí pokuta.
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Obecní úřad nabízí k pronájmu
místní pohostinství od 1.7.2010.
Zájemci se mohou přihlásit na
Obecním úřadě.
TRHY Holice: vždy v pondělí v těchto termínech – 19. dubna, 17. května, 14. června, 12. července, 16.
srpna, 13. září, 18. října, 22. listopadu, 13. prosince 2010.

Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech:
28. dubna 2010
26. května 2010
23. června 2010

V pátek 9. dubna 2010 se uskuteční svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
do kterého patří: televize, lednice, monočlánky, plechovky do 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
OÚ v Trusnově upozorňuje občany, ţe odpadu bude nakládán přímo na auto firmy,
z bezpečnostních důvodů nesmí být ponechán bez dozoru občany, který odpad dodal.

STATISTIKA OBYVATEL KE DNI 31.3.2010

OSOBY
MUŢI
ŢENY
DĚTI DO 15
DĚTI DO 18
STARŠÍ 60 LET
MOŢNÍ VOLIČI

celkem

Průměrný věk

227
116
111
31
39
68
188

42,64
42,85
42,41
7,35
9,08
70,13
49,6
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Datum narození
nejstaršího
10.5.1921
8.12.1921
10.5.1921
19.2.1996
11.4.1993
10.5.1921
10.5.1921

Datum narození
nejmladšího
25.1.2010
25.1.2010
21.10.2009
25.1.2010
25.1.2010
5.1.1950
26.9.1991

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.

Upozorňujeme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jubilea byla zveřejněna, aby tento svůj požadavek oznámili na
obecním úřadě, popř. tel. 725241455. Děkuji

NAROZENÍ

Dne 8. ledna 2010 se manţelům Vojtíškovým
narodil syn Matěj
Dne 25. ledna 2010 se Šárce Šprincové a
Romanovi Nováčkovi
narodil syn Šimon

5

SDH TRUSNOV pořádá SBĚR STARÉHO ŽELEZA v sobotu
10.4.2010 dopoledne. Prosíme občany, aby staré železo
připravili v ranních hodinách před své domy.

V pátek 30. Dubna 2010 v 18.00 hodin
za budovou bývalé školy v Trusnově.
Občerstvení zajištěno!

V sobotu 29. května od 8.30 hodin na hřišti za budovou bývalé školy.
Občerstvení zajištěno
6

Vzpomínky na 1. čtvrtletí roku 2010 ve fotografiích

Tentokrát se počasí moc nevydařilo, ale na startovní čáru hlavního závodu Běhu okolo Trusnova se
postavilo 140 běţců v různých kategoriích. Z místních se běhu zúčastnili:
Hemer Jindřich, který ve své kategorii opět zvítězil, v téţe kategori Fiala Jaroslav a Bína Josef, Dudek
Milan v kategorii juniorů obsadil krásné druhé místo.
Z dětí: Šprincová Vendula, Rudová Denisa, Janáček Adam, Hemer Josef, Hemer Jaromír, Ruda Michal
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA UHERSKO INFORMUJE:
ROZPIS UTKÁNÍ TJ JAROSLAV – III. TŘÍDA
JARO 2010
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VELIKONOCE
V domácnostech se často udržují staré velikonoční zvyky , jako je pečení beránka či mazance, zdobení
vajíček, pletení pomlázky na pondělní koledování. Lidé si zdobí byty symboly jara, posílají si velikonoční
přání. Někdy příznivé počasí láká na výlety do přírody, zvlášť připadnou-li Velikonoce na teplý dubnový
víkend, jindy se koledníci brodí v mokrém sněhu, pokud jsou Velikonoce na konci studeného března.
SYMBOLY VELIKONOC
Náboženské velikonoční symboly:
Beránek – symbol Ježíše Krista jako oběti za spásu světa.
Kříž – Ježíš byl ukřižován.
Velikonoční svíce – oheň symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad smrtí.
Velikonoční vajíčko – symbol nového života.
DALŠÍ SYMBOLY VELIKONOC
Zajíček – symbol přicházejícího jara.
Pomlázka – muži a chlapci si pletou nebo kupují pomlázku a s ní chodí na Velikonoční pondělí ráno na
koledu.
Mezi symboly velikonoc patří i kuřátka nebo tzv. kočičky.
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KD Holice informuje:
Ostatní:
2.4.2010 od 20.00 – Večer ve stylu HIP HOP – RAP – vystoupí skupiny Station Paece (Holice) a Trpišov. Vstupné 50,- Kč
3.4.2010 od 18.00 –Jazzové Velikonoce- tradiční koncert holické kapely JGDix v aule holického gymnázia
15.4.2010 od 17.00 – Naše zdraví v našich rukou – přednáška Hany Šimkové o 5 000 let staré tibetské a čínské medicíně
proběhne v klubovnách kulturního domu.
16.4.2010 od 10.00 – Jak se léčí princové – spokojenému království vládne královna. Kdo však po ní usedne na trůn, když jeden
princje Škudlil a druhý princ je Fintil. Královna pošle své syny do služby k bábince Sušilce – ta snad princovské neduhy vyléčí,
zvlášť, když ji diváci pomohou.
20.4.2010 od 16.00 - Akademie pro starší a seniory – zajímavá místa okolí – přednáška pana Lukáše Pešky bude probíhat
v klubovnách KD Holice
Kino:
6.4.2010 od 17.00 – Alenka v říši divů – devatenáctiletou Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Na viktoriánské
slavnosti ji požádá o ruku přihlouplý syn lorda Ascota. Sebere se, uteče pryč a po pádu se ocitá v Podzemní říši. Režie: Tim
Burton, hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska a další, žánr dobrodružný, fantasy, vstupné 70,- Kč.
13.4.2010 od 19.30 – Pouta - strhující a napínavý thriller s temným příběhem a nepředvídatelně jednajícím hrdinou, prostoupený
pocitem ohrožení. Režie: Radim Špaček, hrají: Ondřej Malý, Kristýna Farkašová, Oldřich Kaiser a další. Přístupno od 12 let.
20.4.2010 od 19.30 – Ţeny v pokušení -čtyřicátnice Helena řeší problém, jak nahradit nepořádného chlapa chlapem pořádným.
V komedii Jířího Vejdělka hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří Macháček a další.
27.4.2010 od 17.00 – Dešťová víla – pohádka nejen o vodě, suchu a Dešťové víle. Režie Milan Cieslar, hrají: Vica Kerekes,
Jakub Gotwald, Miroslav Donutil a další
4.5.2010 od 19.30 – Doktor od Jezera hrochů – repríza komedie Zdeňka Trošky, která vznikla na motivy knihy Miroslava
Švandrlíka. Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer a další.
Divadlo:
10.4.2010 od 19.30 – Kráska z Leenane – komorní divadelní drama z irského venkova o vztahu matky a dcery. Divadelní soubor
KD Holice, režie: Jitka Juračková, hlavní role: Lída Voříšková a Libuše Straková.
11.4.2010 od 14.00 – Františkovo čarování s Majdou v dubnu – odložené představení se uskuteční v neděli. Poslední volné
vstupenky na balkon ještě k dispozici.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 2010.

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 2010
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