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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
máme před sebou nový rok 2011, přeji vám vš em hodně zdraví, š těstí a spokojenosti
PRANOSTIKY
1. Novoroční noc světlá a tichá bez deš tě a větru znamená dobrý rok.
2. Je-li v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hojně brambory.
3. Zima lednová, dobře rok začíná.
4. Na hromnice se nemají otevírat okna, aby hrom neměl k člověku moc.
5. Jedí-li se koblihy na slunci, budou se malovaná vejce jíst na peci.
6. Je-li na svatého Matěje mráz, tak ho ješ tě čtyřicetkrát máš .
7. Jak je 1. Března, takové bude celé jaro.
8. Mráz po svatém Josefu může uš kodit květu, ale již ne člověku.
9. Na svatého Josefa den když jasný, hospodář čeká rok krásný.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

1. Výsledky voleb dne 9.11.2010
Starosta:
Místostarosta:
Předs.fin.komise:
Člen.fin.komise:

Čejková Jiřina
Friml Milan
Říhová Jana
Vodvárka Ladislav
ing. Kolenová Markéta

Předseda kontr.komise: Jakoubek M.
Členové kontr.komise: ing. Hemer Jindřich
Jílek Jarosl.st.
Člen zastupitelstva: Jílek Jarosl. ml.
Volební účast a výsledky voleb do zastupitelstva obce Trusnov dne 15. a 16. října 2010
celkem 185 voličů, volilo 131 tj. 70,81 %
Trusnov
celkem 111 volilo 86 tj. 77,48 %
Opočno
38
18
47,37 %
Franclina
18
14
77,77 %
Ţika
18
13
72,22 %
-------------------------------------------------------------------1. Jiřina Čejková
108 hlasů
2. Milan Friml
122 hlasů
3. Marie Buriánková
75 hlasů
4. Ing. Jindřich Hemer
123 hlasů
5. Ladislav Vodvárka
72 hlasů
6. Jana Říhová
119 hlasů
7. Miroslav Jakoubek
104 hlasů
8. Jaroslav Jílek
99 hlasů
9. Vítězslav Bečka
40 hlasů

2. Úřední hodiny na obecním úřadě

ÚTERÝ 18.00 hodin – 20.00 hodin
3. Akce škola
V současné době jsou stavení práce
hotovy, čeká se na dodání podkladů pro
úhradu zbývající částky, tj. 1 000 000,-Kč. Do
konce roku bude do radiátorů daná nemrznoucí směs a přidán 1 ks radiátoru na
chodbu. Tyto náklady nejsou obsaţeny v plánu akce, budou hrazeny samostatně.
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V měsíci lednu, příp. začátkem února, bude dodáno vnitřní zařízení/nábytek, osvětlení, nádobí do
kuchyňky/a dokončeny poslední úpravy. Vzhledem k těmto dodávkám aţ v r. 2011 bylo poţádáno na SZIF o
prodlouţení ţádosti o proplacení dotace do 28. 2. 2011.

4. Rozpočet na rok 2011
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2011 jako vyrovnaný:
Příjmy - 2 190 900,- Kč
Výdaje - 2 190 900,-Kč

5. Vybudování dětského hřiště
OZ schválilo vybudování dětského hřiště za předpokladu, ţe bude zajištěna dotace

6. Termíny odvozu popelnic v I. pol. 2011
Odvoz se bude provádět 1 x měsíčně, a to ve středu dne :

5. ledna
2. února
2. března
30. března
27. dubna
25. května
22. června
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 1. dubna 2011
2
Do nebezpečného odpadu patří: televize, lednice, monočlánky, plechovky od barev, zářivky, oděvy, olejové
.
filtry a nádoby od sprejů.
ú

STANOVIŠTĚ ODPADU :

n

16.00 – 16.20 Opočno
16.30 – 16.40 Ţika
16.45 – 16.55 Franclina
17.00 – 17.20 za školou Trusnov
17.25 – 17.40 u Jílkových

o
r
a
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OÚ v Trusnově 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.
b
Ceny popelnic budou fakturovány firmou AVE 417,- Kč na osobu.
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Zastupitelstvo schválilo pro občany následující úhrady:

●

●

●

1 osoba 390,- Kč ročně
chalupa 417,- Kč ročně
důchodci nad 70 let 260,-Kč ročně
Poplatky za psy budou ve výši: 1 pes

50,- Kč

2 psi 200,- Kč
kaţdý další pes + 100,-Kč

● ● ● agenda CZECHPOINT.
Od 1. ledna 2011 je na obecním úřadu zprovozněna
To znamená, ţe pokud potřebuje občan ověřené úřední doklady, nemusí jezdit do Pardubic, event. jiných
měst, ale můţe si je za poplatek pořídit na našem obecním úřadu.
Jedná se o tyto doklady:
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolventního rejstříku
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z ţivnostenského rejstříku
Příspěvek: starosta obce Jiřina Čejková
ČISTĚNÍ KOMÍNŮ NOVĚ
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 vstoupila v účinnost 1. ledna 2011 a
nahradí stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky poţární
bezpečnosti při provozu spalinových cest (komína), frekvence jejich kontrol a čistění. Dále
je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze
provádět vypalování komína. Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírňují poţadavky
na kontroly spalinových cest. Zatímco dnes je v případě komína, do kterého jsou zapojeny
spotřebiče na tuhá a kapalná paliva s výkonem do 50 kW, povinnost provádět čistění, popřípadě
kontrolu, šestkrát ročně, podle nového nařízení budou stačit čištění pouze tři.
Provozovatelé komína, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, budou
povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon
připojeného spotřebiče. Dosud je třeba u výkonů do 50kw provádět kontroly dvakrát
ročně, u výkonů nad 50kW čtyřikrát ročně. Komíny do 50 kW, které nejsou opatřeny
komínovou vloţkou a které je třeba podle stávající vyhlášky kontrolovat šestkrát ročně,
se v novém předpisu vůbec neuvaţují. Komíny by se rovněţ mohly častěji čistit
svépomocí,m čímţ poklesnou náklady na jejich čištění aţ na čtvrtinu původní ceny.
Úplné znění nařízení naleznete na www.mvcr.cz
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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 29. prosince 2010 se manţelům Fligerovým narodila dcera Vanesa.
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Statistika obyvatel k 31.12.2010

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

V roce 2010 se :
narodili
zemřel
přistěhovalo
odstěhovali
celkem je v obci

CELKEM

PRŮM. VĚK

Dat.nar. nejst.

Dat. nar.nejml.

231
119
112
31
40
68
191

43,1
43,55
42,63
7,84
9,41
70,76
49,98

10.5.1921
8.12.1921
10.5.1921
19.2.1996
11.4.1993
10.5.1921
10.5.1921

29.12.2010
25.1.2010
29.12.2010
29.12.2010
29.12.2010
7.11.1950
11.9.1991

4 občánci
1 občan
8 občanů
4 občané
231 občanů

Vzpomínky na 4. čtvrtletí roku 2010
30. října se uskutečnil tak jako kaţdý rok výlov rybníku OBORA

Ustanovující schůze zvoleného zastupitelstva obce Trusnov 9. listopadu 2010 v jídelně obce Trusnov
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18. prosince 2010

Vítězové turnaje:
1. Jiří Vančura
2. Josef Kudrna
3. Sláva Roček

foto: Aneta Škorpíková
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – sobota 18.12.2010 v 18.00 hodin
Barevná muzika
Pěvecké sbory Poupátko a Včelka
(Masarykova ZŠ Dolní Roveň)
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Tak jako každý rok i letos byl před obecním úřadem postaven a osvětlen vánoční strom.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ UHERSKO pořádá 15. ledna 2010

MYSLIVECKÝ PLES
SDH TRUSNOV připravuje

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
Informace na plakátech a int. stránkách

Ženy z Trusnova připravují pro děti

DĚTSKÝ KARNEVAL
na přelomu únor, březen, bližší informace na plakátech a int. stránkách

KD Holice informuje:
Kino:
11.1.2011 od 19.30 – Občanský průkaz – hořká komedie na motivy stejnojmenné knihy Petra Švabacha, v reţii Ondřej Trojan
Divadlo:
14.1.2011 od 19.30 – Dubrovnická maškaráda – repríza div. Představení holických ochotníků
Ostatní:
1.1.2011 od 18.00 – Tradiční novoroční ohňostroj - novoroční zdravice starosty města, následuje ohňostroj s hudebním
doprovodem
18.1.2011 od 16.00 – Osobnosti kraje – DVD projekce o významných osobnostech Pardubického kraje
22.2.2011 od 16.00 – Hudba v proměnách staletí IV. – Mgr. Jaroslava Janečková přednáší o historii hudby a jejím vlivu na
lidstvo
22.3.2011 od 16.00 – Numerologie – Přednáška Mileny Paulosové o vlivu čísel na ţivot

více na kd.holice.cz
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ZAJÍMAVOST: úryvek z Dalimilovy kroniky, kde je zmínka o naší obci OPOČNO

ÚRYVEK Z KRONIKY OBCE TRUSNOV
NEULUST THEREZIENLUST – západně při silnici k Uhersku dnes pouze malý park oplocený. Aţ do roku
1907 stával tu letohrádek. Vystavěn byl od hraběte Filipa Kinského r.
1790, prý dle plánu jejţ navrhla jeho sestra Marie Terezie, ovdovělá
Poviantowská, ve středu zdi otočeném s dvěma branami stála
osmihranná jednopatrová stavba, krytá šindelovou osmibokou stanovou
mansardou. Stěny byly lisenovány a na komínech byly čabrákovité
ozdoby. Na straně východní byl v patře balkon, k němuţ vedlo točité
schodiště s jednoduchou mříţí. V přízemí byl pokoj s osmi schody,
s plochým stropem na němţ byly malby festonů a dekorativních rámů a
malým krbem, v patře byl podobný sál se sedmi okny a vchodem na
balkon, klenutý prkennou nízkou kopulí (průměr 7,55 m). Na stěnách
byly fantastické stromy, v kopuli
řada váz. Po straně přiléhala kuchyň
– přízemní křídlo obdélném se dvěma pokoji. Bývalý pachtýř kníţecího
dvora v Uherskku Jan Novák dal tuto zajímavou stavbu zbořit na pokyn
velkostatku a materiálu uţil ve stavbě kůlny u svého mlýna na Uhersku.
Mistr Alois Jirásek zmiňuje se o Neulustě ve spise z Malých cest. Dnes
patří pozemek Neulust ke zbytkovému statku uherskému. Tamní
tělocvičná jednota Sokol pořádá občas divadla v přírodě.
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Něco na závěr:
Připadne-li první leden na sobotu, přichází klidný bezvětrný rok s mnoţstvím plodů, bohatým
ovocem, ale nepříznivý pro pěstování obilí a hrozící mnoţstvím onemocnění zimnicí.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2011.
Vydává: Obec Trusnov, e-mail: ou.trusnov@worldonline.cz, PSČ 534 01, vychází čtvrtletně, 80 výtisků,
zdarma, Za obsah odpovídá: Jiřina Čejková – 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. března 2011
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