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Váţení čtenáři, milí spoluobčané,
je tu uţ snad jaro, a po dvou letech opět trochu divadelní.
PRANOSTIKY
1. Prš í-li na 1.dubna, bývá mokrý máj.
2. Kdyţ na Vojtěcha prš í, nebude ovoce.
3. Na svatého Marka sej oharka (okurky).
4. Na Filipa a Jakuba chrousti-li bzučí, to jiţ o svatém Martinovi studený vítr fučí
5. Je-li na Mamerta mokro, bude celé léto mokré (11.5).
6. Jaký den 25. Máje, jakoţto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovat má.
7. Kdyţ prš í na sedm spících, hnijí brambory (28.6.).
8. Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
9. Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Od 1. dubna 2011 se mění úřední hodiny.
Budou probíhat kaţdou středu od 18-20 hod.
Schůze zastupitelstva se budou konat kaţdý první čtvrtek v měsíci od 19.00 hodin. Veřejné
schůze zastupitelstva se budou konat 1 x čtvrtletně, občané budou s termínem seznámeni ve
vývěskách a místním rozhlasem.

Termíny odvozu popelnic v roce 2011
Odvoz se bude provádě 1 x měsíčně, a to ve středu dne :

27. dubna
25. května
22. června
20. července
17. srpna
14. září
12. října
9. listopadu
7. prosince
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Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově 4. 1. 2011
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Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 14
2. Vystavení kupní smlouvy na pozemek manţ. Říhovým v Ţice
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Stav prací na akci ŠKOLA
2. Akci HŘIŠTĚ
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Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 2. 2. 2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Inventarizaci majetku k 31. 12. 2010
2. Výsledek dílčího auditu za rok 2010
3. Termín vybírání poplatků
4. Strategický plán rozvoje obce na rok 2011
5. Podání ţádosti o dotaci na hřiště
6. Veřejnoprávní smlouvu s Horním Jelením
7. Prodej pal. dřeva při úklidu školy – 10 Kč/m3
8. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zasklení oken v kulturním zařízení a jídelně s kuchyní
2. Zavedení evidence tiskopisů na pronájmy zařízení obce
3. Stav prací ve škole
4. Zprávu p. Kapcaly o situaci v Opočně

Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 2.3.2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Změnu úředních hodin od 1.4.2011
2. Změnu zůstatku pokladní hotovosti
3. Prominutí poplatků p. Zlesákové
4. Termín veřejného zasedání 18.3.2011
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Akci ŠKOLA
2. Akci HŘIŠTĚ
3. Řešení stíţnosti na kanalizaci

Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 10. 3. 2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Poplatky za pronájem obecního objektů
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Akce ŠKOLA
2. MORAS – přestavba

Usnesení obecního zastupitelstva z veřejného zasedání OÚ v Trusnově ze dne 18.3.2011

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o hospodaření obce k 28.2.2011
2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2010
3. Výsledek auditu za rok 2010 s výhradou
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o stavu prací na akci ŠKOLA
2. Zprávu o akci HŘIŠTĚ
3. Zprávu o akci komunikace Ţika
4. Informaci o přestavbě stáje pro prasnice stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů a.s. Moras včetně
připomínek zúčastněných občanů

Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 21.3.2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Prodej pozemku p. Kučerové – p.č. 349/33
2. Správcovství ve škole
3. Úklid obecního úřadu
4. Zápis č. 5 ze dne 18.3.2011
Zastupitelstvo ukládá: starostce na základě vypracovaného konceptu OZ vyhotovit dopis se stanoviskem
k záměru Moras a.s., dne 23.3.2011 bude osobně předán p. Frimlem na KÚ Pardubice, odbor ţivotního
prostředí a zemědělství.
ROZHODNUTÍ:
Obec Trusnov zastoupená obecním zastupitelstvem nesouhlasí se záměrem Morasu, tak jak jej investor
předložil, a požaduje projednání podle zákona.

PRONÁJMY OBECNÍCH OBJEKTŮ
Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 10. 3. 2011 sazbu poplatků za pronájem objektů
následovně:
Zájemci mimo Trusnov
pronájem školy
1 000,- Kč denně + energie
pronájem jídelny a kuchyně
1 000,- Kč denně + energie
pronájem sálu
1 000,- Kč denně + energie
Zájemci místní
pronájem školy
500,- Kč denně + energie
pronájem jídelny a kuchyně
1 000,- Kč denně + energie
pronájem sálu
1 000,- Kč denně + energie
Organizace a spolky dle dohody.
Objekty se budou pronajímat na základě písemné ţádosti, kterou si zájemce můţe vyzvednout na Obecním
úřadě Trusnov nebo stáhnout na webových stránkách /www.holicko.cz/trusnov/. Projednání ţádosti se bude
provádět o úředních hodinách, které budou od 1.4.2011 kaţdou středu od 18 do 20 hodin.
V objektech je moţno uskutečnit tyto akce: rodinné oslavy, svatby, schůze a další aktivity dle dohody.
Kapacita školy a jídelny je cca 50 míst, kapacita sálu cca 200 míst.

připravená tabule v budově školy

připravená tabule v KD

O volných termínech se můţete informovat na tel. č. 725439631 – p. Čejková, 725439632 – p. Friml,
725241455 - p. Vojtíšková.
Od 1.3.2011 bude správcovskou činnost ve škole vykonávat p. Lenka Vojtíšková.
VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Obecní úřad upozorňuje občany na dodrţování vyhlášky č. 3/2011, která upravuje pravidla
pohybu psů na veřejném prostranství.
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek
podle příslušných právních předpisů.
Příspěvek : Čejková Jiřina – starostka obce
TRHY V HOLICÍCH
budou vţdy v pondělí v těchto termínech:
11. dubna, 16. května, 13. června, 11. července, 15. srpna, 12. září, 17. října,21. listopadu a 12. prosince
2011.

Informace hasičů – pálení dřeva na zahrádkách
HZS Pardubického kraje na svých webových stránkách www.hzspa.cz nabízí moţnost zadání informace
o místu a datu pálení dřeva a klestí. Také občané Holic občas potřebují spálit nějakou tu hromádku,
která ale pěkně kouří a budí pozornost ostatních občanů, kteří ihned vytáčí číslo „150“.Pokud náš
operační důstojník tuto situaci vyhodnotí jako nenahlášenépálení, posílá na místo události jednu aţ
čtyři jednotky poţární ochrany na likvidaci a výsledkem jsou pak velmi drahé a hlavně zbytečné plané
výjezdy. Pálení lze také nahlásit na telefonní číslo 950 570 114 (113).

npor. Ing. Vítězslav Felcman, velitel poţární stanice Holice

Kožní ordinace od cervna 2011
MUDr. Marcela Vaicová oznamuje zahájení provozování koţní ordinace od 1. 6. 2011 v budově
polikliniky – náměstí T. G. Masaryka 29 (ordinace po MUDr. Starém). Ordinační dny – středa
8.30–16.00, pátek 8.30–12.30, 13.00–16.00 (objednaní pacienti a výkony). Tel. kontakt:
605428667.

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

NAROZENÍ

Dne 21. března 2011 se rodičům Jaroslavě a Petrovi narodil syn Matěj Šimon.
Dne 27. března 2011 se rodičům Petře a Jindřichovi narodila dcera Kateřina Hemerová.

Před dvěma roky ochotníci z Trusnova uvedli divadelní představení „Děvče z hor“. Protože se
divadelní hra velmi líbila, rozhodli se ochotníci nacvičit další inscenaci. Je to veselohra o čtyřech
dějstvích s jednoduchým názvem KUBO. Autorem hry je Jozef Hollý.

NUTNO PŘEDEM REZERVOVAT MÍSTA
.

KUBO
veselohra o čtyřech dějstvích
hrajeme od 26.3. 2011 každou sobotu
Divadelní sál u Frimlů v Trusnově

Hra přenese diváky na venkov před 100 lety. Děj řeší milenecký vztah bohaté nevěsty
a chudého mládence a pradávný konflikt dvou bohatých rodin o majetek. Výstupy herců
jsou doprovázeny hrou na harmoniku, zpěvem a tancem.
Osoby a obsazení hry
Martin Bečela,rychtář, bohatý sedlák – Vlastimil Buriánek
Anna,jeho ţena – Lenka Bartáková
Kubo, jejich syn – Petr Nováček
Eva Košárička,bohatá vdova – Jitka Kudrnová
Anička, její dcera – Libuše Škorpíková
Štefan, čeledín u košáričky – Zdeněk Škorpík
Palo, mládenec, příbuzný Štefanův – Miroslav Jakoubek
Lovecký, vdovec – František Říha
Dora, cikánka – Irena Jakoubková
Jurko, Palův přítel – ing. Jindřich Hemer
Martin, Palův přítel – Josef Kudrna ml.
Mišo, kaprál – Jaroslav Jílek ml.
Husar – Radek Motyčka
Zuzka, kamarádka Aničky – Andrea Škorpíková
Katka, kamarádka Aničky – Pavlína Kudrnová
Ponocný – Josef Kudrna st.
Koledníci – Jan Jakoubek, Jaromír Hemer, Josef Hemer
Martin Vojtíšek ml., Marek Vojtíšek
REŢIE: Hana Dědičová
HARMONIKA: Josef Kudrna ml.
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Josef Kudrna st.
Martin Vojtíšek st., Milan Friml, Irena Frimlová
Lenka Vojtíšková, Jaroslav Jílek st.
DĚVČE A MLÁDENEC S KOŠTÝŘEM:
Aneta Škorpíková, Martin Ţilka

Na premiéru divadla přijel p. Peška z Českého rozhlasu
otištěno - Pardubický deník 29. 3.2011

otištěno - Pardubický deník 30. 3.2011

Vzpomínky na 1. čtvrtletí roku 2011

Na valné hromadě SDH ukončila po 10-letech činnost
jednatelky SDH p. Marie Buriánková. Sbor ji tímto
poděkoval a na její místo nastoupila jako nová
jednatelka sboru p. Lenka Vojtíšková
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29. února navštívila televize NOVA „náš“ rybník Lodrant za účelem zjištění vzniku těchto obrazců.
ZÁVĚR: Rybáři, jako správci rybníka rozházeli po ledu vápno, které tam utvořilo takovéto krásné
obrazce……

Foto: p. Šretr

Naši sportovci (zástupci SPS Trusnov) se zúčastnili 19.února turnaje ve stolním tenisu v Radhošti.
Umístění: 3.místo M. Jakoubek, 4.místo M. Vojtíšek, a čtyřhra- 1.místo M. Jakoubek, M. Vojtíšek
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SDH Trusnov Vás srdečně zve dne 2. dubna 2011 ve 20.00 hodin na

OKRSKOVOU VALNOU HROMADU SE ZÁBAVOU
která se koná v kulturním domě v Trusnově
k tanci a poslechu hraje „Bylo nás pět“

Občerstvení připraveno! Srdečně Vás zveme!

Vás zve dne 18. června od 13.00 hodin na OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU –
bližší informace upřesníme, možno i změna termínu – na www.holicko.cz/trusnov a nebo
na plakátech.

Připravuje 10.dubna (NEDĚLE) v dopoledních
hodinách SBĚR STARÉHO ŽELEZA

Vás srdečně zve dne 30. dubna od 18.00 hodinu na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
28. 5. Vás zve na TURNAJ

V MALÉ KOPANÉ

pořádá 2. července RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
TJ Jaroslav zve:
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VELIKONOCE
Velikonoce patří k významným křesťanským svátkům. Oslavují zmrtvýchvstání ukřižovaného
Ježíše Krista. Podobně jako Vánoce také oslavy Velikonoc se přenesly i mimo oblast církve.
Pro nenábožensky smýšlející jsou Velikonoce především oslavy jara, probuzení přírody a
nástupu teplejších, na sluneční svit bohatších dnů, na které se všichni po dlouhé
zimě
těší.
Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek a připadají na měsíc březen či duben
(22.3. – 25.4.). V křesťanských církvích je Velikonoční neděle první neděle po
prvním jarním úplňku. Jarní rovnodennost je stanovena na 21. března. Byl-li úplněk v neděli,
jsou Velikonoce až další neděli. Velikonočnímu pondělí a neděli předchází tzv. Zelený čtvrtek,
Velký pátek a Bílá sobota.
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 .

A JEDNA KOLEDA (ta je z divadelní hry KUBO)
Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louţe
kdo jí odtud pomůţe?

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 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. června 2011
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