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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, máme za sebou další čtvrtletí a prázdniny…dětem nastaly
školní povinnosti a nám podzimní práce na zahrádce…
Každý z nás zná ten podzimní čas, kdy samotná vycházka v přírodě nám připadá jak
procházka v nějakém obrazu slavného malíře. Podzim často vytváří v přírodě úchvatné barevné
scenérie, i když je podzim pokaždé stejně barevný a zajímavý, nikdy nebude dvakrát stejný. Příroda
umí zbarvit stromy, listí i keře do nejrůznějších barev a odstínů, ale neumí to zopakovat. Zpola
opadané stromy naznačují, že se blíží zima.
PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.

Sněží-li v říjnu, bude měkká zima
Opadá-li list ze stromu záhy, bude pěkný podzimek a mírná zima.
Je-li na podzim málo hub a mnoho lískových oříšků, bude tuhá zima.
Léto přichází Aprílem, zima babím létem.
Rostou-li koncem srpna a počátkem září hodně koloděje (hřiby), bude
dlouhé a teplé babí léto.
6. Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
7. Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 16. 7. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav finančních prostředků na účtu ČNB 845 tis. Kč
2. Stav finančních prostředků na účtu ČS a.s. 481 tis. Kč
3. Projednání a schválení rozpočtového opatření . 5
4. Informace k územnímu plánu
5. Rekonstrukce veřejného osvětlení Trusnov, Franclina, Opočno
6. Zřízení samostatné elektrické přípojky do jídelny a do bytu
7. Projednání žádosti p. Kysilky ohledně ČOV

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 20. 8. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu ČNB 287 tis. Kč
2. Stav finančních prostředků na účtu ČS a.s. 1 169 tis. Kč
3. Stanovisko k opravě kapličky v Trusnově, nátěr konstrukce v Opočně nad řekou
4. Možnost odprodeje parcely č. 362/1 v Opočně
5. Jednání na Městském úřadě v Holicích ohledně územního plánu

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 11. 9. 2014
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Výběrové řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení – vybraná firma K. Kohoutek elektromontáže
Dašice za 286 405,2. Kurz velitelů požárních jednotek
3. Zajištění možnosti účastnit se projednávání změn jízdního řádu autobusů
4. Projednání a podání žádosti o dotaci na 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 26. 9. 2014
1. Stav fin. prostředků na účtu ČNB
2. Stav finančních prostředků na účtu
ČS a.s
3. Plnění rozpočtu k 31. 8. 2014
4. Rekonstrukce veřejného osvětlení
5. Územní plán
6. Zhodnocení volebního období 20102014
7. Informace k volbám
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HODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 -2014
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych jménem zastupitelů obce Trusnov zhodnotil volební období
let 2010 – 2014.
Pro nás všechny, zde zvolené, nebylo jednoduché naskočit do rozjetého vlaku. Z původního
zastupitelstva zbyl jen pan Vodvárka, jinak nás zbývajících 6 členů bylo nových. Určitě začátky nás
všech nebyly jednoduché, ale díky paní starostce Čejkové, která po zvolení do funkce se díky
důchodovému věku mohla plně a doufám, že i úspěšně věnovat práci pro obec. Nechci zde obšírně
rozvádět věci, které se povedli i nepovedli, ale přesto bych se rád o některých akcích zmínil.
Koncem roku 2010 a začátkem roku 2011 se povedlo doladit dofinancování a získání dotací ve výši
cca 1,3 mil. Kč na přestavbu a úpravu interiérů bývalé školy v Trusnově. Jednalo se hlavně o přestavbu
bývalého bytu, zřízení nových toalet, sprch a hlavně zavedení plynového topení v celé budově. Při této
rekonstrukci se z obecního rozpočtu povedlo upravit parketovou podlahu v bývalé třídě a nainstalovat
novou kuchyň. Zde musím podotknout, že většinu prací na přestavbě zajišťovalo bývalé zastupitelstvo,
my jsme dotáhli do úspěšného konce získání a proplacení dotací.
Počátkem roku 2011 se povedlo změnit způsob využití pozemku u bývalé školy z ovocného sadu na
území pro sport a rekreaci. Díky této změně mohlo zastupitelstvo odsouhlasit výstavbu dětského
hřiště, která proběhla v měsíci dubnu a květnu a v červnu na Den dětí se slavnostně během prudkých
dešťů předalo hřiště dětem na užívání. Myslím si, že tato investice do našich nejmenších se vyplatila,
o čemž svědčí počet hrajících si dětí. V tomto roce se také povedlo zprovoznit přepad ze studní u
Kopeckých do rybníčka za Ročkovými a tento rybník odbahnit a díky místním brigádníkům vyřezat
náletové křoviny a vyspravit břehy. Povedlo se utěsnit i stavidlo a díky těmto opatřením se zvedla
hladina vody. Tento rok také proběhlo čištění příkopu za Bečkovými směrem k Uhersku, a to až k lesu.
Během roku probíhaly drobné opravy na obecním majetku, starost o zeleň, sečení trávy.
Na rok 2012 byla naplánována oprava střechy na kulturním domě, kde byla vyměněna stávající
krytina za plechové šablony. Zároveň došlo k zateplení střechy nad jídelnou a taktéž k pokládce nové
střešní izolace, opravě komínů a k novému oplechování atik. Na sále i nad jídelnou byly instalovány nové
hromosvody. Tento rok se povedlo také dotáhnout zastřešení přístřešku za školou v celé délce, hasiči
natřeli vrata i střechu hasičárny.
Zátěžový rok pro obecní finance byl rok 2013, kdy se bohužel nepovedly získat žádné dotace na
rekonstrukci místní komunikace v Žice. Při této rekonstrukci se zároveň povedlo zpevnění části břehů
místního rybníka. Povedlo se při této akci také odbahnění rybníka, kdy bylo odvezeno asi 60 tater
bahna, což je asi 360 m3. Při zemních pracích se dělaly zároveň výkopy pro rozšíření veřejného
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osvětlení, které bylo rozšířeno o 6 světel různé výšky. Při pokládce živičného povrchu se provedla
pokládka také na části místní komunikace k Schneiderovým. Na tuto akci přispěla a.s. Moras Moravany
částkou 70.000,- Kč. Tato akce se podařila ufinancovat i díky zhotoviteli, kdy byl dojednán splátkový
kalendář do konce roku 2013. Tímto jsme se vyhnuli půjčování si od finančních ústavů. Konec roku
2013 jsme končili s plusem na účtu.
V roce 2013 zastupitelstvo naplánovalo na rok 2014 rekonstrukci veřejného osvětlení v Opočně,
Franclině a Trusnově. Obec zažádala v roce 2013 Krajský úřad Pardubice o dotaci, která během
jarních měsíců roku 2014 byla přislíbená a v létě částka 100 tis. Kč nám byla zaslána na účet. Nejprve
jsme chtěli rekonstruovat jednu větev v Opočně, kde byl zjištěn havarijní stav kabeláže v zemi, ale z
důvodů současného uložení kabelů veřejného osvětlení na soukromých pozemcích a kdybychom nestihli
administrativně zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dojde nejprve k výměně svítidel v Trusnově,
Franclině a částečně i v Opočně. Zároveň se tyto stožáry natřou. Byla vybrána firma, podepsána
smlouva a práce by měli začít příští týden. Ještě bych chtěl podotknout, že v těchto dnech byla opět
podána žádost na Krajský úřad o dotaci na II. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v Opočně a v
Trusnově na rok 2015. V měsíci září došlo také k výměně krytiny na skladech za obecním úřadem, kdy
již původní eternitová krytina dosloužila. Na doporučení
se střecha udělala z lepenkových pásů a oplechovala se.
Toto jsou poslední práce současného zastupitelstva pro
obec. Jsou tady i věci, které jsme třeba nedělali vždy
nejlépe, ale to pramení z určité nezkušenosti z řízení
obce. Mohlo se toho třeba udělat za volební období více,
ale nikdo z nás zastupitelů nechtěl jít do půjček a dluhů.
Myslím si, že obec předáváme do dalšího volebního období
v dobré finanční kondici a zároveň přejeme novému zastupitelstvu na období let 2014 -2018 hodně
úspěchů při náročné práci pro obec a spoluobčany.
Příspěvek : Milan Friml - místostarosta

KALENDÁŘE NA ROK 2015 s tématem OBCÍ HOLICKA můžete zakoupit
v místní prodejně nebo na OÚ v Trusnově za 50,- Kč.
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INFORMACE K VOLBÁM
Členem volební komise nemůže
být občan, který je zároveň
kandidátem
pro
volby do
zastupitelstva obce Trusnov.
Voličem do zastupitelstva obce je občan ČR
s trvalým pobytem v této obci a také stání občan
jiného státu, je-li v obci přihlášen v den voleb
k trvalému pobytu.
Na tento termín voleb byly prezidentem republiky
vypsány i volby do 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky, které se nás také týkají, protože patříme do senátního volebního obvodu č. 48 (Rychnov nad
Kněžnou). Případné 2. kolo senátních voleb potom proběhne v obvyklých časech a místech již následující
pátek 17. října a v sobotu 18. října 2014. Nejpozději 3 dny před volbami tj. v úterý 7. října 2014 by měli
dostat všichni voliči na svou adresu obálku s volebními lístky. Pokud z nějakého důvodu budete potřebovat
náhradní hlasovací lístky, obdržíte je ve volební místnosti v době konání voleb. Pro případné druhé kolo
senátních voleb dostanou voliči volební lístky až ve volební místnosti.
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.
Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost, státní občanství a další údaje, předloží doklady,
které ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÍ KOŽNÍ AMBULANCE V HOLICÍCH
Čtvrtky 13 -18 hodin MUDr. Čižinská, tel. 723238026

Trhy v Holubově ulici v Holicích:
13. října, 17. listopadu, 8. prosince 2014

Termíny odvozu popelnic v roce 2014
8. října
5. listopadu
3. prosince
31. prosince
Svozový den - STŘEDA - po 4 týdnech

19. září 2014 proběhl NEBEZPEČNÝ ODPAD
5

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.

Hodně štěstí
Čas – ten pořád někam spěchá mílovými kroky.
Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky…

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. září 2014 zemřel pan Vlastimil Buriánek z Opočna ve
věku 63 let.
"Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál."
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VZPOMÍNKY NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2014 ve fotografiích

Foto: M. Říhová

Rybářské závody - ŽIKA

Loutkové divadlo KOZLÍK - pohádka –
LUCIÁŠEK
10.8. 2014
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Nohejbal – 3 0. 8. 2014
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1. Místo – Radhošť – Truncovi
2. Místo – Jaroslav
3. Místo – Chalupáři

NOHEJBAL V RADHOŠTI

Naši zástupci SPS Trusnov se zúčastnili, jako již tradičně,
nohejbalového turnaje ve vedlejší obci Radhošť
Týmy byly ve složení (Buriánek Fr., Friml M., Jakoubek J.
a Jakoubek. M) a (Pavelka M., Vaněk J.,Vojtíšek M.,
Vojtíšek Marek)
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HASIČI - námětové cvičení
20. září 2014 na Tyníšťku

.
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s bližšími informacemi budete seznámeni
rozhlasem a plakáty…
SDH Trusnov vás zve 11. října 2014 od 20.00 hodin v KD Trusnov na

nebo-li opožděnou posvícenskou zábavu…
k tanci a poslechu hraje –Bylo nás pět

Fotbal v Jaroslavi…

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU
Vás zve na

20. prosince 2014. Prezentace od 8.00, hrají se dvouhry – pouze neregistrovaní,
občerstvení zajištěno, sponzorské příspěvky vítány. Na Vaši účast se těšíme.
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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 a
těším se na další
číslo našeho zpravodaje....

Vánoční pozastavení…
Za okny se stále sype bílý sníh a spolu s rozzářenými stromky na náměstích a světlem
v dětských očích k nám pomalu vstupuje ta pravá vánoční nálada. V domovech voní cukroví
a za okny vypadá ta studená zima mnohem víc romanticky, zvlášť když si můžete
k zasněženému oknu přitáhnout teplé křeslo s huňatým plédem, na stole zapálit svíčku a
voňavou vánoční tyčinku či františek a s teplým punčem či svařeným
vínem v hrnečku hledět do praskajícího ohně v krbu.
Na takovou romantickou náladu asi nemá každý čas každý den. Ale
měli byste se umět zastavit – protože právě advent je ve svém prapůvodním
křesťanském významu právě o pokorném očekávání příchodu spasitele, tedy
o rozjímání, přemýšlení a klidu v duši, o vnímání pohody. Realita našich životů je bohužel
dávno o něčem jiném. Největší shon a stres prožíváme všichni právě v tomto nejhezčím
předvánočním období. Obchody praskají ve švech, v zaměstnání se honí termíny a uzávěrky,
silnice jsou plné nervózních a spěchajících řidičů. Jako kdyby ty pravé a pohodové Vánoce
bez spousty drahých dárků, plné mísy cukroví a obří normandské jedle u nás ani
nemohly začít.
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 2015.
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
Uzávěrka příštího čísla: 28. prosince 2014
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