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Váţení čtenáři, milí spoluobčané,
Uţ je tu zase podzim. Letoš ní léto nebylo moc teplé, ale podzim to asi
dohání. Kéţ by mu to vydrţelo dlouho.
Opět Vám přináš íme spoustu nových informací a také vzpomínek na minulé
čtvrtletí roku 2011.

PRANOSTIKY
1.Svatý Havel (16.10.) stojí za to, jaké bude příš tí léto.
2.Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
3.Den vš ech svatých (1.11.) je poslední, který léto zahání.
4.Na svatého Martina slunečno – dlouhá zima.
5.Na svatého Martina podmrakem – nestálá zima.
6.Zůstane-li listí aţ do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima.
7.Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
8.Je-li prosinec deš tivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
9.Jaké jsou od Lucie do vánoc dni, takové budou v pořadí jednotlivé měsíce
příš tího roku, neboť od Lucie do Vánoc kaţdý den a noc mají svou moc.
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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 :
12. října
9. listopadu
7. prosince

Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 14. 7. 2011
2
.

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o předání dokladů na proplacení dotace na SZIF HK
2. Rozpočtové opatření č. 6
3. Obsazení funkce správce hřiště p. Nováčkem Petrem

ú
n
o
r

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Vyjádření p. Čáslavského – Vodovody Chroustovice k nefungujícím hydrantům
2. Ţádost o odprodej pozemků p. Lohynský a p. Šimák v Opočně
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Usnesení zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 11.8. 2011
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Zastupitelstvo schvaluje:

a
1. Usnesení o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Holice na registr dat RÚIAN
2. Změnu podpisového vzoru a přechod na internet. bankovnictví v ČSSP od 9/2011
3. Změnu hranice evidence drobných předmětů od 1. 1. 2012
4. Čištění příkopa za Bečkovými
5. Změnu členů protipovodňové komise
6. Sponzorské dary TJ Jaroslav a Nový věk Triatlonu
7. Rozpočtové opatření č. 7
8. Schválení dodatku k Programu obnova venkova
9. Podání ţádosti o dotaci na kompl. opravu střechy kult. domu a kanceláří nad jídelnou
10. Zadání nabídky pronájmu části KD realitní kanceláři
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Nutnost kontaktovat p. Solila – provozovna Opočno
2. Dořešení poţárního řádu obce
3. Termín auditu 12.1.2012
4. Vymalování části obecního úřadu
5. Ţádost o pokácení stromů
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Usnesení obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 8.9.2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Odeslání vyjádření k novým autobusovým a jízdním řádům platným od 11. 12. 2011
2. Zprávu o kontrole VZP
3. Informaci o prodeji parcely pod vodojemem
4. Nákup knih pro místní knihovnu
5. Zpracování poţárního řádu obce
6. Příspěvek hasičům Opočno na obnovení aktivní činnosti
7. Pronájem KD na pořádání posvícenské zábavy pro SDH Trusnov
8. Předání poţár. auta Ducato do opravny
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Uzávěrku ţel. přejezdů Sedlíšťka a Radhošť
2. Dokončení vyčištění kanalizace pod Müllerovými a Bečkovými
3. Informaci o zásahu jednotky rychlého nasazení v Opočně
4. Informaci p. Solila ohledně oplocení pozemků
5. Konaná valné hromady DSOH 13. 9. 2011 v Trusnově
6. Zprávu o revizích komínů
7. Stíţnost občana - chalupáře a stanovisko obce

Se začínajícími prázdninami v červenci bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště. Toto hřiště se
těší velkému zájmu a bylo během prázdnin hojně vyuţíváno. Pouze bychom chtěli upozornit
rodiče a děti na dodrţování provozního řádu /dozor rodičů, udrţování čistoty prostranství,
zakrývání pískoviště plachtou/, aby nedošlo k zbytečným zraněním dětí.
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Dne 13. 9. 2011 se uskutečnila v budově bývalé školy valná hromada obcí Holicka. Zúčastnilo se
jí 17 starostů členských obcí. Projednáváno bylo hospodaření spolku k 31. 8. 2011 a stav prací
na vybudování odpočinkových míst pro cyklisty.

24. 9. 2011 se starostka a místostarosta zúčastnili setkání rodáků v sousední Radhošti.
Setkání bylo vydařené, velkou měrou k tomu přispělo i počasí, které bylo téměř letní.
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Do místní knihovny bylo zakoupeno 18 nových knih. Doufáme,
ţe se čtenářkám budou líbit. Do vánoc budou zakoupeny
ještě knihy další.
Nejen o zábavě je ţivot obce. Je zde potřeba soustavně udrţovat a opravovat obecní
majetek, kterého není málo.

Ve 3. čtvrtletí bylo provedeno:
Střecha na kulturním domě a kancelářích je děravá a na několika místech do objektu zatéká.
Proto bylo schváleno zastupitelstvem, ţe obec poţádá Krajský úřad o dotaci a střechu
kompletně včetně zateplení příští rok opraví. Celkové náklady se předpokládají ve výši
600 000,-Kč. Ţádost byla podána 15. 8. 2011. Střecha byla na několika místech nouzově před
zimou opravena, aby do objektu zatím nezatékalo.
Byl proveden kompletní úklid celého areálu kulturního domu. Bude zadán realitní kanceláři
poţadavek na pronájem kanceláří nad jídelnou. Byly vyměněny vodovodní baterie v jídelně a na
sociálních zařízeních.
Na akci komunikace Ţika s rozšířením veřejného osvětlení bylo vydáno stavební povolení.
18. 10. 2011 bude vyhlášeno, zda na tyto akce /komunikace/ bude zahájeno přijímání ţádostí.
Byla opravena
Mondočkových.

silnice

u

Janeckých

a
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Dále se provádí čištění kanalizací, kde také není dobrý stav.
Byla pročištěna kanalizace za Bečkovými, od Pošustových
k Müllerovým /přítok do bývalé poţární nádrţe/, nyní se
provádí čištění na Franclině a v Opočně. Práce se provádí
místními občany, kromě příkopa za Bečkovými, kde bylo
provedeno dodavatelsky.
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V bývalé poţární zbrojnici na obecním úřadě byla odstraněna zadní vrata, protoţe byla shnilá
a byla zazděna. Zbrojnice byla vyklizena a je zde sklad zahradní techniky. Zároveň bylo
provedeno bezpečnostní opatření proti krádeţi.
Byla provedena renovace laviček. Do Opočna ke kříţku bude dána na jaře nová lavička.
SDH Trusnov 23. července 2011 opravil a natřel vrata a střechu hasičárny u
školy. Rovněţ SDH Opočno provedl opravu vrat u hasičárny.

UPOZORNĚNÍ
Veřejná schůze zastupitelstva se uskuteční dne 16. prosince 2011
v 19. 00 hodin v budově bývalé školy.

Protože toto číslo zpravodaje je v letošním roce poslední, dovolte mi, abych Vám všem i
celým Vašim rodinám jménem obecního zastupitelstva popřála krásné vánoční svátky,
hodně zdraví a rodinné pohody v roce 2012. Těším se, že se s Vámi všemi setkáme u
tradičního zpěvu vánočních koled před obecním úřadem, které bude letos 22. prosince.
Příspěvek: Jiřina Čejková - starostka obce
TRHY V HOLICÍCH
budou vţdy v pondělí v těchto termínech:
17. října, 21. listopadu a 12. prosince 2011.

Na obecním úřadě a v místní prodejně je možné zakoupit kalendáře na rok 2012
s fotografiemi obcí Holicka za 50 Kč.
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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

NAROZENÍ

Dne 3. září se Petře Burdové a Martinovi Žilkovi narodil syn
Vojtíšek.
Nový človíček ve Vaši rodině je tím nejkrásnějším dárkem - přejeme, aby přinesl mnoho štěstí a úsměvů na tváři.

SŇATEK UZAVŘELI
13. srpna 2011
Eva Pavelková a Zdeněk Barták
Kaţdý má svou pohádku, kaţdý chce dojit k cíli, ať se Vám všechno vyplní, o čem jste spolu snili.
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VZPOMÍNKY NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2011
ve fotografiích

Dne 13. 7. 2011 zavítalo do naší obce Kočovné loutkové
divadlo. Sehrálo v areálu za školou pohádku O Pyšné
čarodějnici. Představení přilákalo nejen naše děti, ale i
malé diváky z okolních vesnic a setkalo se s velkým
ohlasem. Tímto děkujeme všem, kteří se na přípravě i
samotném představení podíleli.

Kočovnická trasa pokračovala další dny:
14. 7. : Vraclav
15. 7. : Slepotice, Horní Roveň
16. 7. : Kočí
17. 7. : Makov, Chotovice
A ještě v srpnu
26. 8. :Moravany
27. 8. :Uhersko, Hrochův Týnec
28. 8. :Vidlatá Seč, Litomyšl
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24. 9. 2011 zorganizoval SDH Opočno soutěţ „O pohár starosty hasičů obce
Opočna. Zúčastnilo se jí 10 druţstev muţů a 4 druţstva ţen. Počasí soutěţi
přálo,a o občerstvení bylo postaráno.

Umístění jednotlivých druţstev:
ŢENY
1.místo Vinary – 24:91
2.místo Opočno – 25:73
3.místo Slepotice – 26:53
4.místo Moravany – 27:74
MUŢI
1.místo Slepotice B – 17:51
2.místo Slepotice A – 17:84
3.místo Srch – 17:99
4.místo Vinary – 19:25
5.místo Opočno – 23:14
6.místo Moravany – 24:83
7.místo Veliny – 25:67
8.místo Dolní Jelení – 25:86
9.místo Zámrsk – 31:01
10.místo Poběţovice – 34:64

Děkujeme všem zúčastněným týmům. Všechno vyšlo ještě lépe, neţ jsme předpokládali.. Jsme rádi za
takovou hojnou účast.
13. srpna 2011: Soutěţ v hasičském útoku na Tyníšťku - IX. ročník „O pohár starosty obce“.,
umístění smíšeného druţstva bylo na předposledním místě. Druhý útok se nám nepovedl. Za SDH
Opočno – J.Branda
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Tunaj v nohejbalu 27. 8. 2011

Vyhrál tým SPS Trusnov ve složení Jakoubek M., Kudrna J. st, a Vojtíšek M., 2. místo –
Bohové, 3. místo - Chalupáři
Současně se uskutečnil turnaj v petanque:
1. místo – Martin Vojtíšek
2. místo – Josef Kudrna ml.
3. místo – Petr Svoboda

Náš tým Spolku přátel sportu se také zúčastnil turnaje v nohejbalu v Radhošti, kde vyhrál.
Tým hrál ve složení: Jakoubek M., Kudrna J. ml. a Vojtíšek M.
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Rybářské závody
ŽIKA

Vás zve na VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE

17. prosince 2011

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.
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PRO ZAJÍMAVOST:
OSUDY HOLICKÉ RADNICE
Zničení historické kamenné radnice při holickém povstání v květnu 1945
přivedla místního občana Jaroslava Horáka na myšlenku zhotovit model
radnice. Dílo se mu zdařilo a maketa byla umístěna na paloučku u
ţelezničního přejezdu vedle trafiky v Nádraţní ulici. Posléze uznali
představitelé města, ţe místo není nejvhodnější a vybrali prostranství v
sousedství Památníku Dr. Emila Holuba (muzea) v Holubově ulici. Bohuţel
toto klidné místo okamţitě přilákalo vandaly, o které ani v Holicích není
nouze. „Radnice“ byla několikrát (!) silně poničena a proto byla v roce
2007 vybrána další náhradní plocha na frekventovaném místě křiţovatky
Holubova – Bratří Čapků v sousedství radnice. Přesto se vyskytli „odváţní“
jedinci, kteří model opět zčásti poškodili. Rada města proto letos
rozhodla „radničku“ svěřit do péče restaurátora a zároveň zajistit
bezpečnost trvalým osvětlením a bezpečnostní kamerou. Na snímku
Vladislava Brandy vidíte model zrestaurovaný do původní podoby i autora
prací výtvarníka a našeho občana Petra Špačka.

Odbor dopravy – novela zákona o silničním provozu
Stručně Vás seznámíme s některými důleţitými změnami, které s sebou přináší od 1. 8. 2011 novela zákona o
silničním provozu společně se změnou zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel.
Používání zimních pneumatik
Zimní pneumatiky budou v období od 1. listopadu do 31. března povinné na všech silnicích, jestliţe se na
komunikaci bude nacházet souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy nebo lze vzhledem k povětrnostním
podmínkám předpokládat, ţe se na komunikaci během jízdy můţe vyskytovat souvislá vrstva sněhu, ledu nebo
námrazy (§ 40 a zákona o silničním provozu).
Kontrola technického stavu vozidla
Při kontrole technického stavu motorového vozidla policistou nebo celníkem je řidič na výzvu povinen zajet k
zařízení pro provedení kontroly technického stavu (STK), pokud zajíţďka, včetně cesty zpět na pozemní
komunikaci, není delší neţ 8 kilometrů. Zjistí-li se při kontrole váţná nebo nebezpečná závada, je řidič povinen
uhradit náklady na provedení kontroly (§ 6 a zákona o silničním provozu).
Vyšetření dopravním psychologem
Řidič, který přišel na 1 rok o řidičský průkaz, protoţe se „vybodoval“, bude muset absolvovat před jeho vrácením
psychologické vyšetření u psychologa, kterému ministerstvo udělilo akreditaci (§ 87 a zákona o silničním
provozu). Nadále s tím zůstává v platnosti, ţe se také musí podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel (test,údrţba, praktická jízda).
Nová možnost získání průkazu profesní způsobilosti řidiče
Nově můţe poţádat o vydání profesního průkazu řidič, který předloţí potvrzení o absolvování školení v celkovém
rozsahu 35 hodin v akreditovaném školicím středisku. Podmínkou je,ţe řidičské oprávnění mu bylo uděleno pro
skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C, C+E před 10.9.2009 a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny
D1, D1+E, D, D+E, před 10. 9. 2008 (podle § 48 zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel).
Měření rychlosti
Před radary městské police jiţ nemusí být umístěny dopravní značky. V této souvislosti Vás chceme informovat,
ţe na území města Holic se budete od měsíce října 2011 setkávat s kontrolními stanovišti městské policie, na
kterých bude stráţníky měřena rychlost. Novelu č. 133/2011 Sb. naleznete na oficielních internetových
stránkách Ministerstva dopravy,
na http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni/
čerpáno z Holických listů
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC INFORMUJE:
11.10.2011 17.00 h Kung Fu Panda 2 Kulturní dům Kino
Animovaná komedie o dalších dobrodruţstvích pandího chlapíka Po. Vstupné: 70,- Kč
14.10.2011 19.30 h - 21.30 h Den na zkoušku Kulturní dům Divadlo
Hudební komedie o vztazích mezi muţem a ţenou, Divadelní společnost Háta Praha, hrají: Monika Absolonová, Radek Valenta,
Lumír Olšovský a Jan Maxián. Zařazeno v ABO, vstupné: 250,- 230,- 210,- Kč
18.10.2011 19.30 h Viditelný svět Kulturní dům Kino
Thriller reţiséra Petera Krištúfeka, hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová a další. Přístupno od 12 let, délka 104
minut, vstupné 70,- Kč
25.10.2011 19.30 h Muţi v naději Kulturní dům Kino
Další komedie z dílny Jiřího Vejdělka, hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková a další.
Přístupno od 12 let, délka 104 minut, vstupné 70,- Kč
Více informací na www.mestoholice.cz/aktuality-holice/kulturni-dum-mesta-holic/poradane-akce

Protoţe další číslo vyjde aţ po Novém roce, připravila jsem pro vás několik říkanek, básniček a vánočních
lidových koled.
Koleda, koleda
Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad sem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Co mám, smutný, dělati,
musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte.
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.
V půlnoční hodinu
V půlnoční hodinu anděl se zjevuje,
radostnou novinu pastýřům zvěstuje.
Nebes Pán naplnil sliby své zajisté,
Kristus se narodil z Matičky přečisté.
Pastýři, vstávejte, pospěšte k Betlému,
zprávu tu povězte na cestě každému.
Děkujeme za přízeň a přejeme všechno nejlepší v novém roce 2012. Více si přečtěte v
novoroční básničce.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU
2012.
Vydává: Obec Trusnov, e-mail: ou.trusnov@worldonline.cz, PSČ 534 01, vychází
čtvrtletně, 80 výtisků, zdarma, Za obsah odpovídá: Jiřina Čejková – starostka 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 2011
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