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Váţení čtenáři, milí spoluobčané,
máme poslední čtvrtletí roku 2010, které nám přinese mnoho
změn v podobě sloţení nového zastupitelstva a předevš ím
změny na postu starosty obce.
PRANOSTIKY
1. Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima.
16.10.
2. Jaký den Havel ukazuje, taková zima objevuje. 16.10.
3. Déš ť na Havla, déš ť na vánoce. 16.10.
4. Svatý Martin přijíţdí na bílém koni. Přijede-li na š edém (mlhy), bude zima střídavá, přijede-li na
ţlutém (sucho), přijde zimu tuhá a suchá. 11.11.
5. Kdyţ Kateřina po ledě uţ chodívá, Eva potom blátem oplývá. (25.11.)
6. Ondřejův sníh zůstane leţet sto dní. 30.11.
7. Kdyţ na Mikuláš e prš í, zima lidi hodně zkruš í. 6.12.
8. Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na ţně
obilné, senné i otavové. 24.12.
9. Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce. 26.12.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Usnesení z veřejného zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 15. 7.2010
OZ schvaluje:
1. Plnění rozpočtu obce k 30. 5. 2010
2. Závěrečný účet obce za rok 2009
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2009
4. Audit obce s výhradou za rok 2009
5. Provedenou inventarizaci obce k 31. 12. 2009
6. Prodej pozemku č. 426/1 manţelům Říhovým
OZ ukládá:
1. Zajistit ořezání stromů a keřů u Mondočkových
OZ bere na vědomí:
1. Zprávu o opravě místní komunikace v Ţice
2. Zprávu o opravách bývalé školy – Byla jmenována komise pro výběrové řízení. Obec se bude podílet
na opravě budovy bývalé školy jako neuznatelné výdaje (20% DPH a 10 % vlastní zdroje).
3. Zprávu o pronájmu pohostinství – Na základě zájemců byl vybrán p. Nováček z Trusnova, cena
pronájmu 17400,- ročně. Splátka 1/12 měsíčně.
4. Zprávu o moţnostech výstavby a vybavení dětského hřiště
5. Zprávu o letošních volbách do zastupitelstva obce – 15. a 16. října probíhají volby do zastupitelstva
obce. Kandidátky mají být odeslané do 10. 8. Na MÚ Holice.
6. Zprávu o zajišťování běţných oprav obecních majetků a pozemků – Jedná se o opravu veřejného
osvětlení v Opočně, vyčištění příkopu pod
Dostálovými, a v Trusnově pod Bečkovými.
Ostatní:
1. P. Novotná M. z Opočna podala ţádost o pokácení 5
topolů podél silnice ve směru na Opočno. Ţádost
byla poslána na Agenturu ochrany přírody na
posouzení. Dále bude projednána MÚ Holice ochrana přírody.
2. Byla podána stíţnost občana z Opočna na
porušování nočního klidu v Opočně. Zastupitelstvo
bude provádět v obci kontrolu udrţování nočního klidu a proběhne upozornění v místním rozhlasu.

Usnesení z veřejného zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 17. 8. 2010
OZ schvaluje:
1. Sponzorský dar pro TJ Jaroslav ve výši 5000 Kč
2. Nájem rybníčka v Ţice v částce 1000 Kč ročně.
OZ ukládá:
1. Zjistit, jestli je obec oprávněna povolit kácení stromů v k. ú.
Opočno – P. Novotná M. poţádala o pokácení 5 ks topolů. OÚ
podal ţádost na Agenturu ŢP, která se vyjádřila, ţe stromy
není nutné pokácen, pokud ano, musejí vysázet nové. Je nutné
zjistit, zda je obec oprávněna povolit jejich pokácení.
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OZ bere na vědomí:
1. Zprávu o výběrovém řízení na opravu školy.
2. Zprávu o opravě komunikace v Ţice. – Stavební
dokumentace je jiţ téměř dořešena, akce se
plánuje na rok 2010-2011. Ještě se stále řeší
majetkové vztahy pozemků. Pro další nově
zvolené zastupitelstvo bude úkol postupně řešit
všechny místní komunikace. Začalo se s Ţikou,
protoţe zde je stav nejhorší. Tyto investiční akce
většího rozsahu musí obec řešit přes dotační
politiku, jinak není moţné tyto akce realizovat. Bohuţel dnes při moţné dotaci se podílíme 30%
z vlastních zdrojů.
3. Zprávu o opravě kanalizace v Opočně a v Trusnově. - Byl vyčištěn potok v Opočně u Dostálových a
v Trusnově cca 30m za Bečkovými.
4. Zprávu o opravě osvětlení v Opočně. - Byla provedena oprava osvětlení v Opočně u Buriánkových.
Ostatní:
1. Územní plán obce – je potřeba provést aktualizaci územního plánu dok roku 2010.

Svoz odpadu se uskuteční
v těchto termínech:
13. října 2010
10. listopadu 2010
8. prosince 2010
TRHY Holice: vţdy v pondělí v těchto termínech – 18. října, 22. listopadu, 13. prosince 2010.
CO NOVÉHO NA „DIVADELNÍ SCÉNĚ“ V TRUSNOVĚ?
Spolek ochotníků z Trusnova, ale hlavně jeho duchovní vedení Jitka Kudrnová a Líba Škorpíková, se
rozhodly, ţe by byla velká škoda nevyuţít úspěchu z prvního představení. A tak po několikatýdenním
hledání objevily hru, která svým dějem a obsazením odpovídá sloţení našeho ochotnického spolku a
zároveň i jeho hereckým moţnostem. Je to hra se zpěvy a tancem z prostředí venkova. Více uţ neprozradím,
aby bylo na co se těšit. Snad jen název hry je „KUBO“, autor Jozef Hollý.
V červnu byla první čtená zkouška a teď v podzimním období se nácvik dostává uţ do sviţného
tempa. Mohu vás předem ubezpečit, ţe opravdu je na co se těšit. Tak, váţení přátelé,
nashledanou na premiéře.
H. Dědičová
3

Odbor dopravy – výzva k výměně řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do
31.12.2010. Proto se odbor dopravy obrací na všechny jejich drţitele, aby výměnu zbytečné neodkládali.
Právě nyní je nejlepší čas pro podání ţádosti, vyřízení je bez front a dlouhého čekání. S sebou je třeba
mít platný doklad totoţnosti, řidičský průkaz, kterému končí platnost a jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm.
Výměna je zdarma. Bliţší informace poskytneme na tel. 466 741 243.

Informace ředitele Zdravotní záchranné služby Pardubického kraje
Tímto Vás informuji o změně fungování výjezdového stanoviště v Holicích, kde byla provedena od 1. 8.
2010 změna reţimu posádky následovně: v řádnou pracovní dobu, tj. od 7 do 15.30 hodin jezdí
záchranářská posádka (plně kvalifikovaný záchranář s řidičem) s kmenovým lékařem záchranné sluţby a
zbylé 2/3 dne a o víkendech zůstává v Holicích plně funkční posádka typu RZP. Těchto posádek jezdí
v Pardubickém kraji jiţ několik let celkem 7 a jejich počty se budou zvyšovat. Tento trend je patrný
v rámci záchranných sluţeb celé ČR a Pardubický kraj je jedním z posledních krajů, kde stále převaţují
posádky lékařské. Naši případní pacienti v kraji potřebují přednostně jiné věci neţ je přítomnost lékaře
v kaţdém sanitním vozidle!
Jako ředitel ZZS PAK nemám jinou moţnost, jak Pard. Záchranku transformovat v moderní a plně
funkční organizaci, neţ začít omezovat věci a činnosti, které nejsou prioritní, byť jsou tradiční, ale
naopak posilovat a budovat věci klíčové. Máme obecně málo sanitek. Čím méně sanitek, tím méně
pacientů můţeme současně zajistit. Od roku 2005 záchrance dvakrát narostly počty výjezdů – tedy při
stejném počtu posádek se nyní jezdí dvakrát častěji. Záchranná sluţba současně splňuje mnoho
zdravotnických sluţeb, které ještě donedávna fungovaly, ale bohuţel naše kapacity jsou omezené. Jako
orientační příklady uvedu pouze některé z nich. Obecně lékařů v celém zdravotnictví ubývá, ubývá i
zájemců o náročnou práci na záchranných sluţbách. Kaţdého zde pracujícího lékaře musíme po dobu
jeho dovolené nebo pracovní neschopnosti nahrazovat, ale personálně to jsem schopni současně zajistit
pouze na několika místech v kraji. Situace se zajištěním lékařů do sluţeb je mimo Pardubice kritická a
funguje pouze za cenu ohromné přesčasové práce zainteresovaných lékařů.
V Pardubickém kraji, a to je priorita nejen vedení záchranné sluţby, ale i vedení kraje, jsou oblasti, kde
by si zaslouţili záchranářskou posádku v místě a jsou zatím odkázání na dojezdy posádky z okolních
stanovišť.
Obecně se lékaři, při jejich fyzickém nedostatku, budou soustřeďovat do výjezdových stanovišť ve větších
aglomeracích nebo lokalit, které na rozdíl od Holic nejsou dobře dostupné pro lékařskou posádku, byť
vzdálenější. Tento model funguje všude v Evropě a i ostatních krajích ČR. Navíc poskytování
přednemocniční péče, která je hlavní náplní kaţdé záchranné sluţby, není bezpodmínečně vázána na
výkon lékaře, ale na výkon speciálně vzdělaného a vyškoleného záchranáře.
Pokud dispečink vyhodnotí volání pacienta na lince 155 jako nutné k vyslání lékaře, je tento vyslán
z Pardubic (zde jsou 2 posádky s lékařem) nebo z Vysokého Mýta a současně je vyslána posádka
záchranářská z Holic. Z tohoto modelu je vidět, ţe v lokalitách mezi těmito posádkami bude naopak
kaţdý pacient profitovat z toho, ţe k němu vyjedou případně 2 posádky a ne jen jedna jako dosud.
Druhá, případně nepotřebná posádka se můţe okamţitě vrátit zpět a být k dispozici jinému pacientovi.
Nezmiňuji ani podstatný fakt, ţe narůstá počet výjezdů k věcem neindikovaným pro záchrannou sluţbu,
kdy suplujeme LSPP, návštěvní sluţbu obvodních lékařů nebo i neochotu zajištění si převozu do
nejbliţšího zdravotnického zařízení apod.
Pro informaci všem pacientům i jako náhrada zrušené LSPP je zřízeno INFORMAČNÍ
ZDRAVOTNICKÉ CENTRUM, kde na telefonu: 466 650 647 – pro dospělé, 466 650 658 – pro děti –
jsou naši největší odborníci připraveni telefonicky konzultovat zdravotní stav váš a vašeho blízkého a
poradit s dalším postupem.
Linku 155 z provozních důvodů prosím ponechte pro důleţitější výzvy, neţ jsou tyto konzultace a rady.
Opatření v Holicích vede naopak ke zlepšení činnosti Záchranné sluţby v celém kraji a takto to, doufám,
kaţdý rozumný potencionální klient ZZS PAK pochopí. Povede také k tomu, ţe získáme více plně
kvalifikovaných posádek a to je pro nás všechny nejdůleţitější!
MUDr. Pavel Svoboda
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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 poţadavek oznámili na
obecním úřadě, popř. tel. 725241455. Děkuji

ÚMRTÍ

Dne 3. srpna 2010 zemřel pan Ladislav Cimburek z Opočna ve věku 66 let.
„Čas nikdy neběţí tak rychle, aby se dalo zapomenout“
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Vzpomínky na 3. čtvrtletí roku 2010

se tentokrát konala o týden dříve tj. 4. září 2010 z důvodu obsazenosti kapely „Bylo nás pět“.

14. srpna SDH Trusnov pro své členy připravil opékání
prasátka

O prázdninách připravila “rodina Kudrnova“ pro místní děti loutkové divadlo. Pohádka „O pyšné
čarodějnici“ byla moc krásná a děti pohádku ocenili potleskem. Pohádku navštívilo na cca 60 diváků.
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Prezentace od 8.00 hodin, začátek turnaje od 9.00, hrají se dvouhry- pouze neregistrovaní,
občerstvení zajištěno, sponzorské příspěvky vítány. Na vaši účast se těší Spolek přátel sportu.

„Budova školy v Trusnově“
Obecná škola postavena byla v roce 1926. Plány na ni zhotovil stavitel V.O.Medek
z Pardubic. Stavbu provedl stavitel
František Daněk ze Stradouně. Školní
nábytek (lavice, stoly, ţidle, skříně)
si vymínil dodati místní školní rada
sama za obnos asi 90.000 K. Návrh
na zřízení školy podal obci Václav
Doleţal ve schůzi obecního zastupitelstva 16.
prosince 1923. Návrh tento přijat byl jednomyslně ve
schůzi příští tj. 26. prosince 1923. Ţádost o odškolení
obce Trusnova od Uherska a osady Francliny od obce
Radhošti byla zaslána dne 21. ledna 1924 okresnímu
školnímu výboru ve Vysokém Mýtě. Týţ pak
výnosem ze dne 4. února 1924 vyzval zdejší obecní
zastupitelstvo, aby učinilo právoplatné usnesení, ţe
trvá na stavbě školy. K tomuto usnesení došlo ve schůzi dne 10. února 1924 a starosta obce Josef Jílek
pověřen úkolem aby prozatímně obstarával úřední dopisování školy se týkající. Dne 15. dubna 1924 byla
komisionelně zkoumána cesta od školy v Radhošti, přes Ţiku, Franclinu, Trusnov, ke škole v Uhersku.
Komise této se zúčastnili rada p. Brkman, okresní školní inspektor, p. Novák a zástupci obce. Stavební rada
p. Medonos poukazem na neschůdnost cesty z Francliny do Radhoště a z Trusnova do Uherska obzvláště se
přičinil o příznivé vyřízení ţádosti o odškolení. Výnosem ze dne 24. května 1924 vybídl okresní školní
výbor ve vysokém mýtě zdejší zastupitelstvo aby učinilo potřebné usnesení ţe se zavazuje
svým nákladem školu postaviti. Stalo se tak ve dvou schůzích obecního zastupitelstva dne
1. a 14. června 1924. Dne 19. června 1924 schválilo finanční komise toto usnesení.
Výnosem ze dne 20. února 1925 povolila v zásadě zemská školní rada v Praze zřízení
jednotřídní smíšené obecné školy zdejší. Výnosem ze dne 2. května 1925 vyzval okresní
školní výbor ve Vysokém Mýtě zdejší obecní zastupitelstvo,aby provedlo volbu členů
místní školní rady a navrhlo vhodné místo pro stavbu školy. Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 10.
května 1925 zvoleni byli do místní školní rady jako členové tito občané: Josef Jílek, Josef Šejnoha, František
Šťastný, Jan Zavřel, jako náhradníci tito občané: František Šplíchal, Čeněk Roček, František Mlíka. Jako
zástupce učitelstva do místní školní rady jmenován byl Jan Jandík – učitel z Uherska. Pro stavbu školy byla
navrţena parcela patřící obci. V ustavující schůzi místní školní rady dne 19. června 1925 zvolen byl
předseda Jan Zavřel, rolník z Trusnova, 1. místopředseda František Štastný, rolník z Trusnova, důvěrníkem
Josef Šejnoha tesař z Francliny. Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 16. května 1925 najata byla od
hostinského Václava Bachury na dobu školního roku 1925/1926 místnost k prozatímního vyučování za 1200
K. Počátkem měsíce září 1925 došlo místní školní radě povolení otevříti školu. Zemská školní rada v Praze
sdělila okresnímu školnímu výboru ve Vysokém Mýtě následující: „povolujeme, aby se tato škola počátkem
školního roku 1925/1926 otevřela.“ Proto zřizujeme při této škole jedno definitivní místo učitelské spolu
7

správce školy s náleţitými poţitky a příslušným funkčním přídavkem. Tamní opatření o prozatímním
umístnění učebny pouze na školní rok 1925/1926 schvalujeme. Dávajíce o tom věděti,
vybízíme místní školní radu aby se postarala o neodkladnou úpravu zatímní učebny, tuto
odevzdala nově ustanovenému správci školy, by vyučování mohlo ihned nerušeně počíti.
Veškeré výměry a dopisy řízené na správu školy v Trusnově, buďtéţ uschovány prozatím u
místní školní rady a po ustanovení správce školy tomuto odevzdány. Doporučuje se, aby
místní školní rada věnovala na obstarání učebných pomůcek školních větší bnos a pomůcky
by v dohodě se správou školy zakoupila.“Okresní školní výbor ve Vysokém Mýtě výnosem ze dne 4. září
1925 ustanovil zastupujícím správcem školy učitele Jana Jandíka z Uherska, vyučování ţenských ručních
prací přidělil učitelce Kláře Hánělové z Uherska, vyučování řím.kat.náboţenství faráři Juliu Váňovi
z Uherska. V prozatímní účebně ( v sále hostince p. Bachury) začalo 15.9.1925 se vyučovati. Školní
nábytek byl vypůjčen z Uherska. Dne 22. října 1925 konáno bylo komisionelní řízení o schválení plánů
nové školní budovy zdejší za účasti rady politické správy Dra Ţaluda, stavebního rady p. Skalického,
zdravotního rady p. Barkmana, okr.škol. inspektor p. Nováka členů a náhradníku místní školní rady. Dne 24.
března 1926 uveřejněna byla v časopise „Národní politika“ veřejná soutěţ na stavbu zdejší školy.. Dne 4.
dubna 1926 zadala místní školní rada stavbu školy staviteli Františku Daňkovi ze Stradouně za obnos
238.588 K 39 h. Tento jiţ dne 19. dubna 1926 započal přípravné práce. Dne 1. května 1926 podala místní
školní rada návrh okr. škol. výboru ve Vysokém Mýtě, aby místo správce školy zdejší uděleno bylo učiteli
Janu Jandíkovi. Dne 9. května 1926 pořádala místí školní rada a obecní zastupitelstvo na staveništi slavnost
kladení základního kamene školní budovy v tomto pořadí. 1. Proslov starosty Josefa Jílka k občanstvu, 2.
Proslov správce školy Jana Jandíka k ţatctvu, 3. Slib dítek na vlajku, 4. Národní hymna. Ve schůzi místní
školní rady dne 30. května 1926 zadáno zhotovení škol. Nábytku Václavu Drbalovi, truhláři z Trusnova čp.
5. V zasedání okresního školního výboru ve Vysokém Mýtě dne 11. května 1926 byl prezentován a zemskou
školní radou v Praze potvrzen jako definitivní správce zdejší školy učitel Jan Jandík. Místní školní rada ve
schůzi dne 17. října 1926 usnesla se podati ţádost o kolaudaci školní budovy. Dne 9. listopadu 1926
vykonána kolaudaci nové školní budovy za účasti rady politické správy Dr.Ţaluda,
stavebního rady p. Skalického, zdravotního rady p. Barkmana, ork.škol.insp. p. Nováka,
stavitele p. Daňka, členů místní školní rady a jejich náhradníků. Komise tato pochvalně se
vyjádřila o provedení stavby. Vyučovati se počalo v nové školní budově 3. listopadu 1926
Nápis (text) na škole „Škola základ ţivota“ navrhl předseda místní školní rady Jan Zavřel,
provedl jej Antonín Srba, štukatér z Vysokého Mýta.
Záznam všech učitelů na škole Trusnovské
1. Jan Jandík
4 roky
2. Oto Pýcha
6 měsíců
3. František Jiroušek
4 měsíce
4. Jaroslav Tomášek
10 měsíců
5. Stanislav Kulhánek
5 ¾ roku
6. Jaroslav Bílek
1 měsíc
7. Oldřich Veceřilek
4 měsíce
8. František Ferina
1 rok a 1 měsíc
9. Bohumil Šotner
10 roků
10. Josef Štědroň
36 let od r. 1946
Dnem 30. června 1982 byla zdejší škola zrušena. Vyučovalo se v ní od
3. listopadu 1926 tedy téměř 56 let.
V letech 1988 – 1990 probíhala rekonstrukce vnitřních prostor školy.
Jednalo se o třídu a kabinet, ze kterých vznikla dnešní kuchyňka, bar a
společenská místnost. V roce 2007 byla vybudována nová kuchyňka
s okénkem na hřiště a vybudován přístřešek pro akce venku.
V současné době se škola vyuţívá především ke kulturním akcím, jako
jsou např. přednášky, veřejné schůze OZ, schůze SDH, soustředění malých tanečníků, společenské akce –
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vítání občánků, či soukromé akce – svatby, oslavy narozenin atd.
V neposlední řadě také při běhu Okolo Trusnova, při konání
turnajů v nohejbalu a malé kopané a také při pálení čarodějnic.
Přístřešek se také často vyuţívá především ke grilování prasátka,
které je součástí těchto akcí.
Z následujícího vyplývá, ţe budova školy je dost vyuţita a po
nynějších úpravách nutno dodati, ţe bude mít ještě širší vyuţití,
které přinese naší obci nové moţnosti a také trochu do obecní kasy.

V naší obci jsou i jiné prostory ke kulturnímu vyuţití, ale o těch se zmíním v některých příštích číslech
našeho zpravodaje.

Tímto bych ještě chtěla poprosit pamětníky o fotografie týkající se okolí školy (třeba jen
v pozadí) - kácení stromů v zahradě, vybudování sportovního areálu nebo dvorek u školy
apod. o zapůjčení. Předem děkuji.

Přestavba
školy:
právě
probíhá….

Akce „SRDCE TRUSNOVA“
Obec Trusnov získala letos dotaci na přestavbu školy, tedy spíše bytu učitele na ubytovací
místnosti včetně sociálního zařízení a sprch. Mimo jiné proběhne výstavba nových
sociálních zařízení s přístupem jak z venku tak z vnitřních prostor školy. V celé škole bude
vybudováno plynové topení, dveře a okna budou repasována. Celková výše dotace činí
1.797,673,- Kč – z vlastních zdrojů bude placeno navíc 10 % a 20 % DPH.

VÁNOCE
Jak jsou krásné, tak je dobře, ţe je slavíme jen jednou do roka. Základem
toho, jak vše zvládnout, je na Vánoce se těšit, ne se jich bát! Někdy se zdá, ţe
rizikové období učinila z nejoblíbenějších svátků aţ dnešní doba, která se jej
pokouší změnit v jakýsi festival nákupů, tlačenic v obchodech a stresu. Ale to
není tak úplně pravda. Vedle nesmírné a legendární písně Vánoce, Vánoce přicházejí, která na
různé vánoční problémy současnosti upozorňuje v kaţdé sloce, existují i starší, lidové koledy,
v niţ rovněţ není o moţné nehody nouze. Třeba o tom pánovi, kterého manţelka hnala z místa
na místo – pro kvasnice, koření, pro papír, aţ nakonec přinesl droţdí zkaţené, vánočka
nevykynula a místo domácí pohody nastal mazec…. Takţe to je jen na nás, jak si kaţdoroční
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vánoční veselí uţijeme, případně jak si ho tak trochu protrpíme – nebo z kaţdého kousek.
ŢIVÝ NEBO UMĚLÝ STROMEK?
Ţivý voní a je krásnější a přirozenější neţ umělý. Jenţe kaţdého poraţeného
stromu je škoda. I kdyţ je pravda, ţe řada vánočních stromků dnes pochází
z takzvaného prořezávání, tedy stejně by byly pokáceny. Umělý zase vydrţí,
nepadá z něj jehličí, ovšem nevykouzlí tu opravdovou atmosféru. Řešení? Ţivý
stromeček v květináči, který po svátcích uklidíme někam do chladna a na jaře přesadíte do
zahrady nebo do parku.
PEČENÉ NEBO KUPOVANÉ?
Domácí pečení provoní byt a je
tradičním rituálem. Kupované zase ušetří
spoustu času, který můţete věnovat sobě a svým blízkým. Řešení? Doma upečte jen něco
nanejvýš tři druhy pro vůni. A pokud to vaší rodině nestačí, zbytek dokupte.
PENÍZE MÍSTO DÁRKU – NEBO NE?
Peněţní dárek vůbec není trapný, jak se často říká a píše – záleţí kdy,
komu a proč ho dáváte. Není-li to z nedostatku času a nezájmu, ale
proto, ţe dotyčný touţí po něčem draţším, co vy vybrat nedokáţete.
Ale fakt, ţe věc „od srdce“, jíţ si lze navţdy svázat se vzpomínkou na dárce to
není. Řešení? Ve vhodných případech darujte peníze, ale ještě je doplňte nějakou osobnější
maličkostí.
POHLEDNICE, E-MAIL, NEBO SMS?
Pohlednice je srdečnější, odráţí váš vztah k člověku, kterému ji posíláte – sama o sobě vlastně
představuje jakýsi malý dárek. Ale stojí čas a peníze. E-mail či SMS jsou rychlejší, ale o
nějakém bliţším vztahu při tom ovšem není řeč. Řešení? Alespoň těm nejbliţším pošlete
pohled. Vzdálenější známé e-mail nezarmoutí. A SMS si nechte na jiná sdělení.
LÍBAT SE POD JMELÍM NEBO NE?
Líbání pod jmelím je zvyk anglosaský, tedy importovaný, coţ by v tomto případě určitě
nemělo vadit, protoţe je to obyčej moc hezký. U nás si ovšem ne kaţdý zavěšuje
jmelí ke stropu či na lustr, takţe mu pak tradiční líbací vánoční prostor chybí.
Řešení? Líbejte se buď pod jmelím, a kdyţ nebude, tak kdekoli jinde. Líbání není
nikdy dost, vţdyť je to projev lásky – a Vánoce lásce přejí a patří k nim stejně
jako klid, mír a pohoda!

Takţe Vám všem přeji krásné vánoce, hlavně hodně zdraví, klidu, pohody a to
vše také v celém novém roce 2011.
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Holice informuje:
Ostatní:
5.10.2010 od 16.00 – Finanční teploměr pro každého – přednáška Dany Chlupové o nebezpečích, které plynou z rychlých
finančních půjček (v klubovně KD)
7.10.2010 od 16.00 – zahájení kurzu PC – bude zahájen v počítačové učebně ZŠ Holubova kurz „Obsluha osobního počítače“.
8.10.2010 od 19.00 – Trabantem napříč Afrikou – Holubovy Holice 2010 – v rámci akce Holubovy Holice 2010 se uskuteční
v Památníku Dr. Emila Holuba diashow účastníků expedice, kteří projeli Afriku od severu na jih a v některých částech kopírovali
trasu holického slavného rodáka
9.10.2010 od 9.00 – 14.00 -Africká dílna – Holubovy Holice 2010 – v rámci akce Holubovy Holice 2010 se uskuteční v malém
sále KD Holice tradiční workshop s africkou tématikou pro děti a mládeţ.
9.10.2010 od 10.00 – Africké sympozium – v rámci akce Holubovy Holice 2010 se uskuteční v klubovnách KD Holice jiţ 17.
Africké sympozium na téma „Dr. Emil Holub a mládeţ“.
21.10.2010 od 18.30 – Koncert Radka Baboráka – ve velkém sále KD Holice se uskuteční koncert holického rodáka a předního
světového hornisty Radka Baboráka, který vystoupí se svým souborem RADEK BABORÁK ENSEMBLE.
23.11.2010 od 16.00 – Civilizační nemoci II. A jak se proti nim bránit? Přednáška MUDr. Jany Hatlové navazuje na úspěšnou
loňskou přednášku.
2.12.2010 od 18.00 – Adventrní koncert – uskuteční se ve velkém sále KD Holice v podání špičkového světového kytaristy
ŠTĚPÁNA RAKA
14.12.2010 od 16.00 – EXPO 2010 – přednáška přímých účastníků EXPO 2010 v Šanghaji.

Kino
5.10.2010 od 17.00 – Toy story 3 : Příběh hraček – animovaná komedie nás opět zavede do kouzelného světa hraček.
12.10.2010 od 19.30 – Kajínek – kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kájínka.
19.10.2010 od 19.30 – Koncert – příběh Andreje Filipovova, jednoho z nejvýznamnějších dirigentů Sovětského svazu.
26.10.2010 od 19.30 – Největší z Čechů – česká komedie z filmového prostředí
2.11.2010 od 17.00 - Čarodějův učeň – velkolepá podívaná ze světa kouzel
Divadlo:
15.10.2010 od 19.30 – Mrchy, aneb řekni mi pravdu o své lásce – čtyři ţeny se sejdou po smrti manţela jedné z nich. Jsou
kamarádky, jsou věkově na rozhraní, jsou inteligentní a jsou vtipné kaţdá svým svérázným způsobem. Hru vede Intimní divadlo
Dáši Bláhové, hrají: Dana Batulková, Dagmar Bláhová, Nina Divíšková a Lenka Skopalová
5.11.2010 od 19.30 – Turecká kavárna – autorský záměr Roberta Thomase je jasný – pobavit diváka a dát mu překvapivou
pointu. Hrají: Václav Vydra, Jana Boušková, Naďa Konvalinková
18.12.2010 od 19.30 - Dubrovnická maškaráda – komedei podle textů neznámých dubrovnických autorů z konce 17.století
v úpravě Marka Foteze. Hrají členové Divadelního souboru KD Holice.

NA ZÁVĚR : SLOVO STAROSTY:
Chtěl bych Vám všem poděkovat za důvěru, kterou jste mi
za ta léta, co jsem byl ve funkci zástupce starosty a poté
starosty dali. Vám všem i vašim rodinám přeji hodně
zdraví a spokojenosti v dalších letech.
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 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. prosince 2010
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