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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, půl roku nám uteklo jako voda, máme tady opět léto,
prázdniny, dovolené a také nové číslo naš eho zpravodaje
PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prš í-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne – 4.7.
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
Na Markétu když prš í, ořechy se stromu srš í -13.7.
Vavřincův déš ť – myš í úroda – 10.8.
Svatá Terezie zasazuje zimní okna – 15.8.
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje – 24.8.
Na svatého Štěpána krále, je už zima namále – 2.9.
Svatý Jeroným, bez dřeva zatopil – 30.9.
Na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 18.5.2010
OZ ukládá:
1)Stanovit komisi na místní šetření ohledně kanalizace u p. V. – žádost o opravu kanalizace pod a před
domem pana V.
2)Obecnímu zastupitelstvu do 14 dnů vyřešit pronájem pohostinství – 1. 6. se rozhodne o novém
nájemci
OZ bere na vědomí:
1)Zprávu o dalších variantách stavby kanalizace
2)Zprávu o volbách do Poslanecké sněmovny – zapisovatel M. Buriánková, předseda komise J. Říhová,
místopředseda L. Škorpíková, členové – M. Tomášková a J. Hloupá. Volební místnost bude v bývalé
škole.
3)Zprávu o možnosti stavby dětského hřiště – Někteří občané žádají obecní úřad o vybudování dětského
hřiště na obecním pozemku před Frimlovými. Obecní zastupitelstvo má připomínky na bezpečnost,
řešení úrazů, dozor a ostatní okolnosti. Je potřeba zjistit, jakým způsobem se takové hřiště provozuje.
4)Zprávu o opravě bývalé školy – dotace přišla později, je nutno přetermínovat financování, posunout
termíny. Probíhá výběrové řízení na opravu s možnosti včasnosti zahájení oprav, na které je
poskytnuta dotace ze SZIF.
Další informace:
1)Proběhne vyčištění příkopu v Opočně pod Dostálovými a v Trusnově.
2)Uskuteční se oprava osvětlení v Opočně, včetně výkopových a zaměřovacích prací.
3)Bude provedeno vyčištění neprůchodné kanalizace v obci Trusnov.
4)Byla provedena revize elektrických rozvodů v kulturním domě, pohostinství, kanceláří a jídelny. Revizi
provedl p. J. Kašpar z Moravan.
5)Bude se řešit zatrubnění příkopu u čp. 22 v Opočně. (otázka vlastnictví pozemku)
ZMĚNY V INFORMAČNÍM SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL PO 1. ČERVENCI 2010
Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) – zákon č.
227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů. Uvedená právní norma byla přijata v souvislosti se zřízením
základních registrů coby jednoho ze základních pilířů budování eGovernmentu v České republice.
Tento příspěvek popisuje základní změny, ke kterým dojde v informačním systému evidence obyvatel
po nabytí účinnosti tohoto zákona a důsledky těchto změn, vyplývajících pro orgány veřejné moci,
které vykonávají státněsprávní působnost na úseku evidence obyvatel a rodných čísel.

Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech:
21.července 2010
18. srpna 2010
15. září 2010
13. října 2010
10. listopadu
2 2010
8. prosince 2010

Ke 30.6.2010 ukončila svoji podnikatelskou činnost v pohostinství
Trusnov paní K. Stará. Jménem obecního úřadu děkujeme.

Foto: Ing. Hemer

Od 1.7.2010 opět v provozu místní hostinec – nový
nájemce p. Nováček - přijďte nás navštívit….
TRHY Holice: vţdy v pondělí v těchto termínech – 12. července, 16. srpna, 13. září, 18. října, 22. listopadu,
13. prosince 2010.

OBECNÍ KNIHOVNA
V obecní knihovně bylo na konci roku 2009 celkem 894 svazků. Knihy jsou rozděleny na naučnou a
krásnou literaturu. Kromě knižních svazků má knihovna ještě 5 druhů pravidelně docházejících periodik.
Potří mezi ně např. časopisy 100+1, Svět psů nebo Přísně tajné! Velmi dobře je knihovna
zásobena i knihami pro mládež. Je jenom škoda, že do knihovny pro knihy těch mladých
chodí opravdu málo. O tom jak málo sem mladí chodí svědčí i množství vypůjčených
svazků pro mládež. Za celý rok 2009 jich bylo jen 27. Je jasné, že četku hodně nahrazují
počítače a internet. Ale přesto dobrou knihu nedokáže nic nahradit. Četba je velkým
pomocníkem při sebevzdělávání, rozvíjí fantazii a logické myšlení, prostě je jedinečná.
S dospělými návštěvníky knihovny je to trochu lepší. Do knihovny chodí asi 30 uživatelů. Tito návštěvníci
si v roce 2009 vypůjčili celkem 675 svazků, z toho bylo 12 svazků naučné literatury. Mezi nejvěrnější
čtenáře patří J. Janáčková, E. Sýkorová, L. Bartáková, Z. Johanová a J. Zahrádková.
Kromě knih z vlastního knižního fondu si mohou čtenáři vypůjčit knihy, které přiváží okrsková městská
knihovna z Horního Jelení. V r. 2009 to bylo 100 svazků a letos v dubnu dalších 50. Opravdu je z čeho
vybírat. Každý, kdo má zájem, by tady tu svoji knihu pro poučení či potěšení nebo zábavu určitě našel.
A proto Vás zvu, přijďte do knihovny v Trusnově a rozšiřte řady našich čtenářů. Obecní knihovna je na
Obecním úřadě v 1. patře a je otevřena každý pátek od 17.00 hodin.
Těším se na vaši návštěvu
Příspěvek napsala H. Dědičová
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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.

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

NAROZENÍ

Dne 9. května 2010
se Petře Říhové a
Petru Spálenskému
narodila dcera

Anna
4

Vzpomínky na 2. čtvrtletí roku 2010

SDH TRUSNOV
v sobotu 10.4.2010

uspořádal

SBĚR

STARÉHO

ŽELEZA

SDH Trusnov při stavění stanu
Opatovice n. Labem – 6. července 2010
Foto: Ing. Hemer

Městec 24. června 2010

Svoz nebezpečného odpadu se
koná 2 x do roka (na jaře a na
podzim)
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Sportovci připravili bohaté občerstvení, táborák, soutěţe pro děti a potom i program pro dospělé.

Foto: Ing. Hemer

VÍTĚZOVÉ TURNAJE

POŘÁDAJÍCÍ TÝM
SPOLEK PŘÁTEL SPORTU
obsadil krásné 3. místo

6

V letošním roce se po dlouhé době opět uskutečnilo VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Mezi vítanými
dětmi byly: Alžběta Martincová, Matěj Vojtíšek, Šimon Nováček a Anna Spálenská.
Stalo se jiţ tradicí, ţe při této příleţitosti vítané děti obdrţí krásný dárek od obecního úřadu,
kytičku od Svazu ţen a kytičku od pořádajícího Sboru pro občanské záleţitosti při Obecním
úřadu v Trusnově.

Děti měly připravené
básničky a písničky
(z leva Deniska Bartáková, Vendulka
Šprincová, Deniska Rudová a Mára Vojtíšek)
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12. června se v Radhošti uskutečnilo u příležitosti 145. výročí SDH Radhošť a svěcení
obecního praporu okrskové kolo v „požárním útoku“. Z naší obce se zúčastnila jednotka
mužů z Trusnova a jednotka žen a mužů z Opočna.

POVODNĚ U NÁS – OPOČNO 31.5.2010
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY – 28. – 29. 5. 2010
Výsledky voleb
Na seznamu voličů
Celkem volilo a odevzdáno platných hlasů

179 občanů
140

tj. 78,21 %

Z celkového počtu obdržely hlasy následující strany:
ČSSD
KSČM
Věci veřejné
TOP 09
ODS
Strana práv občanů –Zemanovci
Suverenita – blok J. Bobošíkové
KDU – ČSL
Strana zelených
Strana svobodných občanů

68 hlasů
12 hlasů
11 hlasů
11 hlasů
11 hlasů
10 hlasů
9 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
1 hlas

48,57 %
8,57 %
7,86 %
7,86 %
7,86 %
7,14 %
6,42 %
3,57 %
1,43 %
0,72 %

ROZDĚLENÍ VOLIČŮ DLE JEDNOTLIVÝCH OBCÍ:
TRUSNOV
celkem voličů 106, volilo 93
OPOČNO
celkem voličů 40,
volilo 18
FRANCLINA
celkem voličů 18,
volilo 16
ŽIKA
celkem voličů 15,
volilo 13

Volební komise
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tj. 87,74%
tj. 45,00 %
tj. 88,89 %
tj. 86,67 %

Se uskuteční tradičně poslední víkend o prázdninách tj. 28. srpna 2010 na hřišti za budovou
bývalé školy. Občerstvení bude připraveno.

která se bude konat 11. září 2010 od 20.00 hodin v kulturním domě v Trusnově. Občerstvení, hudba a
tombola bude připravena! Srdečně Vás všechny zveme.

se budou konat 10. července 2010 v Ţice u rybníka
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Protože další číslo našeho zpravodaje vyjde až v říjnu, přejeme Všem prvňáčkům příjemné vykročení do
školy a posíláme básničku. Z našich občánků poprvé vykročí do ZŠ Horní Roveň - Patrik Výborný z Opočna a
Jakub Bárta z Trusnova.

Prvňák
Dneska je ten velký den,
kdy už budu školákem!
Ráno vstanu pěkně včas,
ať nemusím pospíchat.
Hned po ranní hygieně
říkám mámě: "Tak už jdeme!"
Ale ještě máme čas,
stihnu se i nasnídat.
Už se těším do školy,
na děti i úkoly
i na paní učitelku.
Už půjdeme- za chvilenku.

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