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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, máme za sebou dalš í čtvrtletí a prázdniny, které dle předpovědí
neměly stát za nic a zatím bylo pěkné "vedro". Jestli bude pravdivé příslové "Horké léto - studená
zima" nebo "Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepš í víno" - máme se
tedy na co těš it....

PRANOSTIKY
1. Svatý František - ani léto, ani kožíšek.(4.10.)
2. Třetího října bouře a louže, třicátého sníh a rampouchy
3. Je-li v říjnu mnoho vos a sršánů, přijde studená a dlouhá zima.
4. Přijíždí-li svatý Martin na běloušovi (= padá sníh), bude zima průměrná,

Tak už bude listopad.
A proč list a proč opad?
To proto, že listí padá,
ke spánku se strom
ukládá.

s oblevami. Přijede-li na myšákovi (= temnošedý kůň / je mlha), tu
Pod sněhovou peřinou
bude zima střídavá. Přijede-li na plavce (= žlutohnědý kůň / je sucho),
ukryje se před zimou.
přijde zima tuhá. Přijede-li na ryzákovi (červenohnědý kůň / je teplo),
Celou zimu bude spát,
bude i zima ve své síle mírná.
aby mohl zase plody dát.
5. Je-li o Všech svatých teplo, bude na Martina zima.
6. Vstupuje-li v listopadu nebo v prosinci mnoho mlh za sebou, roste sníh.
7. Je-li na den svaté Barbory jinovatka, urodí se hojně ovoce.
8. Uhodí-li na Davida silný mráz, potom mrazy vydrží nejméně do svíček - do 6.1. (30.12.)
9. Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 7.8.2013
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav finančních prostředků na účtu ČNB 967 tis. Kč
2. Stav finančních prostředků na účtu ČS a.s. 300 tis. Kč
3. Rozšíření Programu obnovy venkova na rok 2014 za účelem získání dotace na opravu veřejného
osvětlení v Trusnově, Franclině a Opočně.
4. Zamítnutí pronájmu bytu pro občana z Jaroslavi
5. Termín veřejného zasedání 13.9.2013
6. Nařízení ohledně odpadů v Žice

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 13.9. 2013
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu ČNB 839 tis. Kč
2. Stav finančních prostředků na účtu ČS a.s. 177 tis. Kč
3. Plnění rozpočtu k 31.8.2013
4. Rozhodnutí týkající se průzkumu nalezišť ropy a plynu společnost South.Oil s. r.o.
5. Zprávu o situaci v Pohostinství Trusnov
6. Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Certifikát EKO-KOM za třídění odpadů
2. Vyhlášku č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
3. Stav výběru poplatků za TKO a zprávu o výhledu odvozu na rok 2014
4. Přípravu voleb
5. Připomínky občanů
Ve 3. čtvrtletí (začátkem července) byly provedeny dokončovací práce na místní
komunikaci Žika, včetně zpevnění hráze rybníka a oprava a rozšíření veřejného osvětlení.
V měsíci srpnu byly dokončeny malířské a natěračské práce v kulturním domě.
I nadále pokračují práce na novém územním plánu obce. Občané byli
informování o možnosti se k územnímu plánu vyjádřit, případně navrhnout
podnětnou připomínku. Pouze jeden zájemce požádal o provedení změny
zatřídění osobního majetku, nikdo jiný se nevyjádřil. V měsíci září jsme
požádali KÚ Pce o dotaci na příští rok, ze které bychom částečně pokryli
náklady na opravu veřejného osvětlení v obci Trusnov, Franclina a Opočno,
kterou plánujeme na příští rok.
Likvidace odpadů ze soukromých pozemků
Dne 7.8.2013 bylo jednáním zastupitelstva schváleno a vydáno upozornění na přetrvávající skládku větví na
parcele č 462/1 a 462/4 v Žice. Jedná se o místo uprostřed návsi, kde na parkové úpravě nepůsobí hromada
odřezků zrovna nejlépe. Bylo rozhodnuto o okamžitém zákazu skladování odpadů a odřezků dřevin z
nemovitostí vlastníků a jejich pálení na těchto parcelách. Parcely nejsou uvedeny v katastru nemovitostí jako
skládky a neuposlechnutí bude pokutováno částkou 5 000,- Kč.
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Dodatek ke sbírce povodně
Bylo vybrána celkem 16 500,- Kč.
Na sbírku přispěli: občané čáskou 13 500,- Kč
SDH Trusnov 2 000,- Kč, SDH Opočno 1 000,- Kč
UPOZORNĚNÍ
Veřejná schůze zastupitelstva se bude konat v pátek 13. 12. 2013 v 19.00 hodin v budově bývalé školy.
KALENDÁŘE NA ROK 2014 s tématem OBCÍ HOLICKA můžete zakoupit v místní prodejně nebo na OÚ
v Trusnově za 50,- Kč.

VOLBY 2013
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2013
Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou konat 25. a 26. října 2013. Voliči tak půjdou k urnám o
několik měsíců dříve. Důvodem konání předčasných voleb je rozpuštění stávající dolní komory, pro které se
při srpnovém hlasování vyslovilo 140 poslanců. Prezident republiky Miloš Zeman rozpustil Sněmovnu 28.
srpna 2013.
V obci Trusnov v okrsku č. 1, jehož sídlem je budova bývalé školy, Trusnov č. 1. Volební okrsek č.1 je
volebním místem pro občany Trusnova, Francliny, Opočna a Žiky.
Každému voliči budou, nejpozději tři dny před dnem voleb, doručeny hlasovací lístky, které použije při
hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je ve volební
místnosti v době konání voleb.
Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje, předloží doklady,
které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.
Možnost hlasovat na voličský průkaz v ČR, popř. v zahraničí
Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese www..mvcr.cz, na serveru
ČSÚ na adrese www. volby.cz budou výsledky voleb a je tam i archiv všech minulých voleb.

Protože toto číslo Zpravodaje je letos poslední, tak
přesto, že venku svítí sluníčko, dovolte mi, abych
jménem obecního zastupitelstva i jménem svým Vám
všem i Vašim rodinám popřála krásné vánoční svátky, hodně štěstí,
zdraví, rodinné i pracovní pohody v nadcházejícím roce 2014.
Věřím, že se s většinou z Vás sejdeme u vánočního zpívání koled,
které bude letos spojené s rozsvícením vánočního stromečku a
Mikulášskou nadílkou pro děti. Akce se uskuteční v neděli 1.
prosince, předpokládané zahájení je v 16.30 hod. Případnou změnu
Vám včas oznámíme.

Příspěvek: Jiřina Čejková - starostka obce
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JÓGA PRO KAŽDÉHO
Zveme ženy i muže každého věku na JÓGU PRO KAŽDÉHO
Kde: tělocvična bývalé školy v Trusnově
Kdy:
každé úterý od 18,30 - 20,00 hod
S sebou: karimatku, pohodlné oblečení a dobrou náladu a 50
Kč za lekci
Již proběhly 3 lekce...můžete se přidat...
Na setkání s Vámi se těší lektorka jógy Eva Bergerová
Informace na tel. 774 67 37 23

Trhy v Holubově ulici v Holicích:
14. října, 18. listopadu, 9. prosince 2013

Termíny odvozu popelnic v roce 2013

9. října
6. listopadu
4. prosince
Svozový den - STŘEDA - po 4 týdnech

20. září proběhl NEBEZPEČNÝ ODPAD

foto:

ODBOR DOPRAVY - povinné výměny řidičských průkazů
Odbor dopravy upozorňuje řidiče, že držitelé starších typů řidičských průkazů vydaných v době od 1.
ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou povinni vyměnit tyto průkazy do 31. prosince 2013.
Žádáme proto řidiče, aby výměnu svého řidičského průkazu řešili průběžně již nyní a neodkládali ji na
závěrečné měsíce roku. S sebou musíte mít občanský průkaz nebo pas, jednu fotografii o rozměrech 3,5
x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Průkaz lze vyměnit na odboru dopravy. Nejpozději
do 20 dnů ode dne podání žádosti bude vydán nový doklad. Výměna je zdarma. Další informace získáte
na telefonním čísle 466 741 243 nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy:
www.vymentesiridicak.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.

Ať narozeniny krásné Vás čekají,
splní se, co jste si přáli potají,
a nechybí Vám vůbec nic,
hodně š těstí, zdraví a mnohem víc.

Upozorňujeme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jubilea byla zveřejněna, aby tento svůj požadavek oznámili na obecním
úřadu, popř. tel. 725241455. Děkuji

ÚMRTÍ
Dne 24. srpna 2013 zemřela paní Božena Mondočková z Trusnova ve věku 60 let.
"Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají."

NAROZENÍ
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SŇATEK UZAVŘELI

MĚJTE SE RÁDI

20. července 2013
Ivana Šplíchalová a Zdeněk Procházka

23. srpna 2013
Jaroslava Licková a Petr Šimon

28. září 2013
Eliška Baštová a Josef Kudrna

Na věky se mějte rádi,
buďte dobří kamarádi.
Navzájem si naslouchejte,
pro sebe čas stále mějte,
v dobrém i zlém spolu všude,
pak Váš život šťastný bude.
Našli jste jednou cestičku,
kráčejte po ní spolu,
samé štěstí ať potkáte,
vyhnete se bolu.
Nemusí vždy štěstí pršet,
stačí jen, když kape.
Ať Vám to i bez dřeváčků
v tom manželství klape.
V řadě gratulantů
přejeme Vám maličko,
v manželství ať Vám slouží
zdraví, lásky, štěstíčko.


VZPOMÍNKY NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2013 ve fotografiích
Loutkové divadlo KOZLÍK - pohádka - WALDEMAR
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5 loutkovodiček v podání:
Pavlína Kudrnová, Andrea
Škorpíková, Anna Kudrnová,
Vladěna Kudrnová a Zdena Kudrnová.

SDH TRUSNOV - 17. září 2013 OPRAVA SIRÉNY a její znovupostavení, úklid
hasičské zbrojnice

HASIČI jak "Trusnovští tak i Opočenští - námětové cvičení
24. srpna 2013 na Tyníšťku
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31. srpna 2013

TURNAJ V NOHEJBALU

NOVÉ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ

NOHEJBAL V RADHOŠTI

Naši zástupci SPS Trusnov se zúčastnili, jako již tradičně, nohejbalového turnaje ve vedlejší obci
Radhošť 20. července 2013
Tým ve složení (Jakoubek. M, Vojtíšek M., Vojtíšek Marek, Jakoubek Honza) se umístil na 4. místě a
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druhý tým ve složení (Vaněk J., Pavelka M. a Vojtíšek M. ml.) se umístil na 6.
místě.
15. září proběhlo letos již podruhé vítání občánků. Mezi vítanými dětmi byly Emma Spálenská a Tereza Jílková.
Při této příležitosti vítané děti obdrží krásný dárek od obecního úřadu, kytičku od
Svazu žen a kytičku od pořádajícího Sboru pro občanské záležitosti při Obecním
úřadu v Trusnově.

děti měly připravené pásmo básniček a písniček
zleva (Deniska Rudová, Marek Vojtíšek, Deniska Bartáková a Honza Jakoubek )
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SPOLEK PŘÁTEL SPORTU
Vás zve na

21. prosince 2013. Prezentace od 8.00, hrají se dvouhry – pouze neregistrovaní,
občerstvení zajištěno, sponzorské příspěvky vítány. Na Vaši účast se těšíme.

A zase jsme u konce našeho "čtení".
Chtěla bych vám touto cestou popřát
krásné prožití vánočních svátků,
veselého silvestra,
hodně štěstí, zdraví v novém roce
v dalším čísle našeho zpravodaje....

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 2014.
Vydává: Obec Trusnov,Trusnov 62, PSČ 534 01, IČO:00274429, MK ČR E 20428, e-mail:
ou.trusnov@worldonline.cz, vychází čtvrtletně, 100 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 v barevné podobě
na www.obectrusnov.cz
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Uzávěrka příštího čísla: 28. prosince 2013
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