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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
je tu konečně léto, prázdniny. Myslím si, že tento díl Trusnovského zpravodaje je
opravdu plný nových informací, fotek a vzpomínek a je Vám čtenářům co
nabídnout.….

PRANOSTIKY
1. Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří. 10.7.
2. Fouká-li vítr na svatého Prokopa dopoledne, nastane drahota do půl roka,
fouká-li odpoledne, nastane od půle roku, fouká-li vš ak po celý den, bude
drahota po celý rok. 4.7.
3. Zvětš ují-li na svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávati tuhou zimu.
26.7.
4. Na Nanebevzetí léto odletí. 15.8.
5. Počasí na svatého Vavřince jaké jest, takové se udrží několik dní. 10.8.
6. Na Bartoloměje moc mraků – v zimě moc sněhu. 24.8.
7. Jestli noc před Michalem jasná jest, tedy má veliká zima následovat. 29.9.
8. Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima.
9. Hřímání okolo Michala znamená veliké větry.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Termíny odvozu popelnic v roce 2011
Odvoz se bude provádě 1 x měsíčně, a to ve středu dne :
20. července
17. srpna
14. září
12. října
9. listopadu
7. prosince

Nebezpečný odpad
2 televize, lednice,
V pátek 9. září 2011 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří:
monočlánky, plechovky od barev, zářivky, oděvy, olejové filtry a nádoby od sprejů. .
ú

STANOVIŠTĚ ODPADU:
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
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OÚ v Trusnově upozorňuje občany, že odpad bude nakládán přímo na auto firmy. Z bezpečnostních
důvodů
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nesmí být odpad složen a ponechán bez dozoru občana, který odpad dodal.

Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 14. 4. 2011
b
ř
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet Vodovod Chroustovice na r. 2011
2. Výsledek hospodaření MAS Holicko za rok 2010
3. Závěrečný účet DSOH za rok 2010 – audit
4. Vybudování odpočinkového místa pro cyklisty
5. Hospodaření Lesní společnosti za rok 2010 a plán na r. 2011
6. Proplacení faktury Flavius na 30 000,- Kč
7. Místní vyhlášku č.1,2,3/2011

e

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu finanční komise ze dne 9. 3. 2011
2. Předání podkladů k dotaci ke kontrole ing. Kovářové z MAS
3. Poděkování ředitelky MŠ Uhersko za finanční podporu na r. 2011

.
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Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 28. 4. 2011

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Pronájem Pohostinství Trusnov p. Ivetě Černé
2. Rozhodnutí o vykácení potřebných stromů z důvodu
výstavby hřiště
3. Sloţení výběrové komise na dodavatele hřiště
4. Nákup traktoru na sekání
5. Rozpočtové opatření č. 4

Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 2.6.2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Termín a program veřejného zasedání
2. Vyúčtování úhrady za dřevo v Opočně
3. Uskladnění mechanizace vč. bezpečnostního opatření
4. Ţádost o revize komínů
5. Výběrové řízení na hřiště
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Náklady na vytápění jídelny
2. Stav prací na akci ŠKOLA
3. Stav prací na akci ŢIKA
4. Odeslání upomínek neplatičům poplatků
5. Zprávu p. Kapcaly

Usnesení z veřejného zasedání OÚ v Trusnově ze dne 24.6. 2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2011
2. Zprávu o dokončení školy vč. vyúčtování
3. Zprávu o akci hřiště
4. Zprávu o akci KOMUNIKACE ŢIKA
5. Schválení prodeje pozemku p.č. 411/1
6. Schválení zprávy o činnosti DSOH za rok 2010
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Anketu o kvalitě silnic z KÚ
2. Připomínky zúčastněných občanů
Dne 17. května 2011 byly předány veškeré podklady
týkající se rekonstrukce školy do Hradce Králové na
SZIF . Následně dne 14. června proběhla pracovníky
SZIF fyzická kontrola na místě stavby a byla sepsána smlouva o proplacení dotace. Celkové náklady na
školu jsou cca 3 mil. Kč., dotace činí 1 510 000,-Kč. Peníze bychom měli obdržet do 12-ti týdnů na účet.
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V měsíci červnu byla zahájena výstavba
dětského hřiště za školou. Hřiště bude stát
440 000,-Kč, z toho 132 tis. hradí obec a
308 tis. byla poskytnuta dotace. Hřiště
bude zprovozněno začátkem měsíce
července. Doufáme, že bude hojně
využíváno a zpříjemní nadcházející
prázdniny všem dětem.

V průběhu II. čtvrtletí bylo provedeno nové oplechování střechy na bývalé škole a prodloužení zastřešení
přístřešku ze strany od sportoviště. Rovněž byla provedena likvidace nepovolené skládky v prostoru proti
Chlápkovým. V Opočně hasiči vyčistili příkop za Dostálovými. Vzhledem k rozsáhlosti zelených ploch
v obci byl zakoupen nový traktor na sekání.

Obec Trusnov jako poděkování ochotnickému spolku za jejich práci a zviditelnění obce dala zhotovit
fotoknihu“Trusnovské ochotnické taškařice “. Ve fotoknize jsou obsaženy záběry jak z představení KUBO,
tak i z minulého představení DĚVČE Z HOR. Záběry nejen z výstupu herců, ale i z překrásné výzdoby sálu
u Frimlů, z technického zázemí a doplňkového programu o přestávkách. Jeden výtisk převzali ochotníci,
druhý je uložen na Obecním úřadě u místní kroniky.
Příspěvek : Čejková Jiřina – starostka obce
4

KRAJ SJEDNOTIL POSKYTOVÁNÍ POHOTOVOSTI
Pardubice (3.5.2011) – Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém
kraji se od 1. května sjednotil. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, v Pardubicích, kde není rozdíl mezi počtem
pacientů ve všední a sváteční den, zůstává ordinační doba zachována v původním rozsahu, tedy po celý
týden. Změny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění lékařské péče.
Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měili využívat služeb svého
praktického lékaře a v případě ohrožení života volat záchrannou službu.
„Zajištění LSPP pro dospělé představuje pro Pardubický kraj nemalou finanční zátěţ. Proto jsem zpracovali
přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji vyuţívána,“ vysvětluje radní Tauberová, proč kraj sjednotil
provozní dobu. „Docílíme tím větší efektivitu provozu LSPP. Z informací získaných od vedení nemocnic ve
Svitavých a Chrudimi jasně vyplynulo, ţe výrazně převaţuje počet ošetřených pacientů od pátku do neděle,
kdy LSPP navštíví přibliţně tři čtvrtiny z celkového počtu ošetřených pacientů.“ Údaje o návštěvnosti
potvrzují, že víkendové upořádání LSPP v Litomyšlské nemocnici a Orlickoústecké nemocnici, kde není
zajišťován provoz ve všední dny, se osvědčil.
Pátek

sobota,neděle,
svátky

Pardubická krajská 14.00 – 22.00
nemocnice, a.s

10.00 – 22.00

Svitavská
nemocnice, a.s.

18.00 – 21.00

9.00 – 17.00

Chrudimská
nemocnice, a.s.

16.00 – 20.00

8.00 -17.00

Litomyšlská
nemocnice, a.s.
Orlickoústecká
nemocnice, a.s.

8.00 – 13.00
17.00 – 21.00

9.00 – 18.00

umístění

poznámka

Erno Košťála
1014, Pardubice

Slouţí se i ve
všední dny, sluţbu
zajišťuje
Pardubická
lékařská
pohotovost, s.r.o.

LSPP sídlí
v budově
polikliniky naproti
nemocnici,
Kollárova 2070/22
Svitavy
V areálu
nemocnice
v budově ředitelství
V areálu
nemocnice
v budově ředitelství
V areálu
nemocnice
v přízemí
neurologického
pavilonu

V pátek neslouţí

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje
TRHY V HOLICÍCH
budou vždy v pondělí v těchto termínech:
11. července, 15. srpna, 12. září, 17. října, 21. listopadu a 12. prosince 2011.
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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

VZPOMÍNKY NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2011
ve fotografiích
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… pro děti
bylo
jako
kaž dý
r ok
připraveno
několik
soutěží……
Počasí se během večera pokazilo a přišla bouřka.
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Tunaj v malé kopané 28.5.2011

Náš tým SPS Trusnov se tentokrát umístil na
pátém místě.
Ani na malé kopané nebylo počasí krásné, ale ve
srovnání s loňským ročníkem to bylo lepší…..

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 26. června 2011
Mezi vítané občánky tentokrát patřily:

Matěj Šimon
Markéta Šťastná
dáreček pro děti

Vanesa Fligerová
Kateřina Hemerová
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Ohlédnutí za divadelním představením
Ochotníci z Trusnova uvedli letos na jaře komedii o čtyřech dějstvích KUB, autor Jozef
Hollý. Hrálo se tak jako před dvěma roky na jevišti
divadelního sálu „U Frimlů“. K realizaci úspěšného
představení v tomto téměř komorním prostředí
přispěla ochota majitele propůjčit celý objekt i se svým
okolím k tomuto účelu. Kromě toho také on sám
s manželkou obsluhoval stánek s občerstvením. Každý
znalec místních poměrů ví, že se jedná o Milana
Frimla a jeho ženu Irenu. Vydatně jim také pomáhal Jaroslav Jílek st. Uzené
a klobásky z jeho udírny neměly chybu. U občerstvení se střídali ještě další
pomocníci a k tomu se nalévalo červené a bílé z koštýřů. To obstarali Aneta
Škorpíková a Martin Žilka. Díky tomu byla nálada před představením a o
přestávkách jedinečná, i když počasí nám také někdy nepřálo. Besedovalo se,
jedlo, pilo a hlavně zpívalo za doprovodu hry na harmoniku v podání Pepy
Kudrny ml.
A když se potom vstoupilo do sálu, dýchla na diváky
atmosféra dob dávno minulých. Nebylo to jenom osvětlením
petrolejkami, ale i vystavenými předměty, které v domácnostech
používali naši předkové, např. dobový nábytek, hračky, nádobí,
nástroje, staré fotografie i knihy, které ze svých vlastních sbírek
půjčily a nainstalovaly rodiny Škorpíkova a Kudrnova.
Potom se v setmělém sále po třetím zvonění zvedla historická opona. V sále se rozhostilo
ticho. To diváci žasli nad nádherně realisticky malovanými kulisami, které dávaly celému
představení tu správnou atmosféru. A kdo je namaloval? No přece Pepa Kudrna st.
A teď se konečně dostávám k tomu nejpodstatnějšímu, ke hře samotné. Děj nebudu
popisovat, kdo tam byl ví o co šlo. Snad stojí za zmínku připomenout jenom výkony
jednotlivých ochotníků.
Velice šťastnou ruku měly Líba Škorpíková a Jitka Kudrnová při
výběru představitele hlasní postavy, kterou byl Kubo, prostoduchý
venkovský mládenec, syn bohatého rychtáře. Ne nadarmo se plným
hledištěm ozývaly salvy smíchu nad hereckým výkonem Petra
Nováčka. Perfektní výkony odvedli i Vlastík Buriánek a Lenka
Bartáková v rolích jeho rodičů.¨
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Přímo skvostná byla scéna hádky rychtářky a bohaté vdovy
Košaričky v podání Lenky Bartákové a Jitky Kudrnové a po zásluze byla
odměněna potleskem na otevřené scéně.
Ústřední milenecká dvojice, Anička Košariková a chudý mládenec Palko, byla zahraná
Líbou Škorpíkovou a Miroslavem Jakoubkem tak přesvědčivě, že se
mnozí diváci mohli domnívat, že jde o skutečný pár.
Vážnost celému představení dodávala
postava Štefana, to byl rozšafný Zdeněk
Škorpík s precizní znalostí textů a
spolehlivostí. Výraznými postavami se staly vypočítavý dohazovač
Lovecky a cikánka Dora v podání Františka Říhy a
Ireny Jakoubkové.
Celé
představení
bylo
prostoupeno výstupy a zpěvem
mládeže, což byli kamarádi a
kamarádky hlavního
páru. Zpěv všech herců byl doprovázen hrou na
harmoniku Pepy Kudrny ml. Role mládeže se
ujali Jindřich Hemer, Pepa Kudrna ml., Pavlína
Kudrnová a Andrea Škorpíková. Oživením
hry byly i výstupy dvou husarů, to byli Jára
Jílek a Radek Motyčka. Velkou pochvalu
zaslouží úvodní scéna dětí, vlastně malých koledníků. Vystoupili v ní
Martin a Marek Vojtíškovi, Pepa a Míra Hemerovi a Honzík Jakoubek.
K výkonům všech herců lze říci, že režie s nimi neměla valnou práci.
Bylo na nich znát, že nehrají poprvé. Věděli, už, jak správně vyslovovat,
kam se postavit, kde přidat nebo ubrat na hlasitosti, jak hrát s rekvizitami, a vůbec nejlepší
byly jejich pěvecké výkony. Ty byly téměř vždy odměňovány potleskem.
K úspěšnosti celého představení přispěla také práce těch, kteří nebyli na
jevišti vidět, ale bez nich by to prostě nešlo. Např. sdělení na internetu, zajištění
plakátů, koordinace návštěvnosti na jednotlivých představeních a výběr
vstupného zajistila Lenka Vojtíšková. Bez osvětlení, obsluhy opony a stavby kulis
se sebelepší herecký výkon neobejde. A to zajišťoval organizačně i pracovně Martin Vojtíšek
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s několika dobrovolnými pomocníky.
A co říci závěrem? Celý soubor odvedl kus dobré a poctivé práce.
Všichni do toho vložili veškerý svůj um a šikovnost a hlavně velké
množství svého volného času. A to proto, aby pobavili diváky. Odměnou
jim byl dlouhotrvající potlesk diváků na závěr každého představení. A
bylo jich celkem devět. Číslo 1 200 diváků vypovídá samo o sobě o
nebývalé úspěšnosti.
Díky Vám všem !!!
Hana Dědičová

Jako odměnu si divadelníci uspořádali krásné a příjemné odpoledne
s opékaným prasátkem, hrály se „dobové hry“ – káča, špaček,
cvrnkaly se kuličky…..

Také „naši“ obec navštívila „výletem“ školka
z Uherska
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Vás zve na turnaj v nohejbalu
27.srpna 2011

Posvícenskou zábavu, od 20.00 hodin, v KD
Trusnov, občerstvení zajištěno

10. září 2011

Rybářské závody – 3. září 2011
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Již po třetí se o prázdninách uskuteční pohádkové představení s dřevěnými loutkami v Trusnově, tentokrát
na hřišti. Vzhledem k tomu, že naše loutkové divadlo z Trusnova vyráží do světa, nazvali jsme ho
"Kočovným loutkovým divadlem". V měsíci červenci odehrajeme
pohádku o Pyšné čarodějnici, kterou jste
již měli možnost zhlédnout v loňském roce.
Srdečně zveme všechny děti i příznivce našeho amatérského představení
a těšíme se na Vás.
Kočovníci z Trusnova
příspěvek Pavlína Kudrnová
bliţší informace (datum, čas), na int. stránkách popř. plakátech
A na závěr: Chtěla bych tímto popřát našim budoucím prvňáčkům příjemné vykročení do školy, a
k tomu jim přidám jednu básničku:

Mezi „naše“ prvňáky patří:
Jaromír Hemer
Denisa Bartáková
Martin Dušek
Michal Ruda
Dominik Výborný

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ŘÍJNU 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. září 2011
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