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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
Přicházející podzim není tak vítaný jako léto. Dovolená a prázdniny skončily a v dohlednu jsou
plískanice a chladné počasí. Ale i podzim má své půvaby. Tolik nádherných barev! Mezi hořící žlutou
plápolá oranžová a rudá. Než se příroda uloží k zimnímu spánku, obdaruje nás svými plody. Nadešel čas sklizně.
Na stromech dozrálo ovoce, vinohrady jsou plné šťavnatých hroznů. Někdy ještě po celý říjen slunce příjemně
hřeje, ale zapadá již brzy. Silné větry lákají k pouštění draků. Je čas sbírání kaštanů a žaludů na hezké figurky.
V zahradách ještě kvetou některé z pozdních květin – jiřiny, astry, mečíky. Stěhovaví ptáci odlétají do teplých
krajů a ze severu přilétají havrani. Časté ranní mlhy jsou již na denním programu. Listopadová jitra jsou stříbrná
jinovatkou a lidé se začínají balit do teplého oblečení….Nastává adventní čas, blíží se vánoce.

PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko ke stavení, bude tuhá zima.
Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží.
Na svatého Martina slunečno – dlouhá zima.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 5. 8. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zaslání žádosti o poskytnutí dotace - Zastupitelstvo schválilo podání Smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova - "Oprava veřejného osvětlení Trusnov - Opočno - II. etapa
OZ bere na vědomí:
1. Stav finančních prostředků na účtech k 31. 7. 2015 ČS a.s. 672 723,86 ČSOB 1 803 335,84 Kč.
2. Informaci o územním plánu - zastupitelé řeší podané připomínky Morasu. Na základě schůzky
z března 2015 mezi zastupiteli obce Trusnov, panem Polákem z MÚ Holice a zástupcem Morasu
se zastupitelé dohadují o vyřešení připomínek Morasu, a.s. P. Hemer s p. Frimlem na základě
návštevy Regia navrhli hranici 120 m od obytné zóny. Dané připomínky se zasílají na Regio na
úpravu.
3. Informaci o stavu akce – „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Opočno“ - starosta obce p.
Friml informuje zastupitelé o průběhu přípravných akcí. Jsou tam problémy s pozemky.
Zastupitelstvo má do dalšího zasedání rozhodnout o barvě světel – žluté – sodíkové – jsou dražší
na provoz, ledek – bílé – jsou úsporné a moderní
4. Informaci o rekonstrukci hasičárny Opočno - probíhá nátěr oken, rozvod nových odpadů a
rozvody vody, výměna wc a nové umyvadlo, nová dlažba. Na začátku měsíce září bude
instalovaná nová moderní kuchyňská linka
5. Informace o dluhu p. Ryšavé - Starosta obce p. Friml informoval zastupitelé, že paní Ryšavá
dosud neuhradila fakturu za pronájem budovy bývalé školy.
6. Informaci o probíhající opravě skladu za Obecním úřadem - Probíhá oprava fasády a nový nátěr
fasády skladu za budovou Obecního úřadu. Rovněž byla provedena oprava svodu dešťové vody
za budovou obecního úřadu.
7. Informaci o připravované výměně dílu plotu na hřišti za školou - Starosta obce informoval
zastupitele, že by bylo potřeba opravit díly plotu na hřišti za školou a postavit ochrannou síť pro
odkopnuté míče.

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 18. 8. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zaslání dopisu Moras, a.s.
OZ bere na vědomí:
1. Problémy s elektřinou na hydroglobusu - Starosta seznámil zastupitelé o problému s elektrikou
na hydroglobusu. Je to třeba rychle vyřešit.
2. Úpravy územního plánu - dolaďování připomínek Morasu, a.s. Opět zasláno Regiu a ty zašlou
zpět pro naši další konsultaci. Zastupitelstvo rozhodlo o odsouhlasilo vyjádření firmě Moras, a.s
a rozhodlo o odeslání dopisu.
3. Informace o zájemci na odkup pozemku v Opočně - Zastupitelé byli osloveni a požádány o
prodej parcely v Opočně – 3 970 m2. Zastupitelé tuto žádost zamítli.
4. Osvětlení Opočno – zastupitelé rozhodli, že necháme nainstalovat ledkové osvětlení, je
modernější a levnější.
5. Oslovení advokáta Mgr. Uhlíře - Na základě neuhrazené faktury p. Ryšavé byl osloven pan Uhlíř.
Ten ji zašle poslední upomínku a popřípadě podá žalobu na soud.
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6. Nabídku firmy Kvíz - Máme zatím jednu nabídku na provedení opravy příkopu za obcí Trusnov.
Nabídka je od firmy Kvíz – 256 301,- Kč s DPH. Ještě oslovíme 2 firmy.
7. Informace o problému s kanálem na Franclině
8. Informaci o stavu komunikace ke Schneiderovým - Pan Hemer informoval o stavu komunikace
ke Schneiderovým. Byly by potřeba drobné opravy a to nejlépe do zimy.

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 18. 9. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 8. 2015- Zprávu o plnění rozpočtu k 31.8. přednesla účetní obce ing.
Kolenová Markéta. Zabývala se především významnějšími položkami na straně příjmů a výdajů na
základě Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Celkové příjmy činily 3 169 687,70 Kč a celkové
výdaje 2 314 759,75 Kč. Obě částky obsahují převody mezi účty ve výši 1 mil.Kč. Rozdíl
hospodaření je tak kladný ve výši 854 928,- Kč.
2. Zprávu o stavu fin.prostředků na účtech – ČNB 2 002 127,- Kč, Česká spořitelna 550 797,- Kč
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o stavu zpracování územního
plánu - Informace k územnímu plánu
podal ing. Hemer. K návrhu územního
plánu projednávaného v termínu od
11.9. do 31.10.2013 byly vyhodnoceny
všechny připomínky a stanoviska
došlých od různých dotčených institucí
a provedeny úpravy. Jako poslední se
řešila námitka MORAS
akciové
společnosti Moravany, které náleží
zemědělský areál na okraji obce. I zde došlo po několika jednáních k dohodě. Výsledkem je
kompromis, kdy z ÚP bylo vypuštěno omezení využití staveb pro ŽV dané stávajícím integrovaným
povolením, zároveň se vymezil pás využití staveb až od 120 m od obytné zástavby. Znovu by mělo
proběhnout veřejné projednávání územního plánu na stav.úřadě v Holicích.
2. Nesouhlasné připomínky občanů k poslednímu návrhu územního plánu
3. Zprávu o stavu prací na opravě VO v Opočně, končící rekonstrukci hasičárny Opočno a chystané
rekonstrukci příkopu.

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 30. 9. 2015
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu starosty obce o návštěvě firmy Regio a zjišťování dalších podrobností okolo územního
plánu
2. Zprávu starosty, že je podána výzva na akci – Veřejné osvětlení Opočno. Bude výběrové řízení.
Termín zahájení prací je 20. 10. 2015 a termín dokončení 14. 12. 2015.
3. Je nutné uzavřít nájemní smlouvu s Moras, a.s. ohledně vydávání obědů v jídelně.
4. Stav silnic – popraskané. Ing.Hemer osloví SUS Holice ohledně opravy silnice ke Schneiderovým.
KALENDÁŘE NA ROK 2016 s tématem OBCÍ HOLICKA můžete zakoupit
v místní prodejně nebo na OÚ v Trusnově za 50,- Kč.
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Upozornění
O vítání občánků teď rodiče musí požádat z důvodu zákona o ochraně osobních údajů. Úřad nemůže
oslovovat rodiče narozených dětí s pozvánkou na vítání občánků (úřad nemá právo získávat v tomto případě
informace úřední cestou). Žádáme proto rodiče, kteří si přejí účastnit se obřadu vítání občánků a jejichž dítě
se narodilo s trvalým pobytem v Trusnově, v Opočně, v Žice a na Franclině, nebo získalo trvalý pobyt v
naší vesnici do věku 3 měsíců (a neúčastnilo se vítání v předchozím bydlišti), aby se s rodným listem
dostavili na obecní úřad, kde písemně uvedou, že si přejí účastnit se vítání občánků nebo zaslali souhlas emailem (spolu s naskenovaným rodným listem). Následně obdrží pozvánku. Doufáme, že Vás tento krok
neodradí a že tradice obřadů „vítání dětí“, o které je stále velký zájem, zůstane v naší vesnici zachována.
INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
UKONČENÍ PROVOZU POKLADEN PRO VÝBĚR HOTOVOSTNÍCH PLATEB DANÍ A POPLATKŮ
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr
hotovostních plateb daní a poplatků na 103 "neokresních" územních pracovištích finačních úřadů, a to již od
1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního
pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,5 korun, přičemž Česká pošta s.p. nabízí
obdobnou službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční
správa investovat značné prostředky do bezpečnostních pokladen, což by s ohledem na tento záměr bylo
nehospodárné.
V Pardubickém kraji bude k 1.9.2015 ukončen provoz pokladen na níže uvedených územních pracovištích:
ÚzP v Hlinsku, Holicích, Litomyšli, Moravské Třebové, Přelouči a ve Vysokém Mýtě.
Možnost zaplatit platbu daní a poplatků v hotovosti zůstává nadále zachována prostřednictvím pokladen na
těchto územních pracovištích:
Úzp v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Ústí nad Orlicí, Žamberku
Stále trvá možnost daňovou povinnost uhradit bezhotovostním převodem z účtu případně prostřednictvím
poštovní poukázky typu "A". Tyto jsou k dispozici na všech územních pracovištích.
Ing. Hana Patočková, tisková mluvčí, Finanční úřad pro Pardubický kraj
Trhy v Holubově ulici v Holicích:
19. října, 16. listopadu a 14 prosince 2015.

Termíny odvozu popelnic v roce 2015
7. října 2015
4. listopadu 2015
2. prosince 2015
30. prosince 2015
Svozový den –středa - po 4 týdnech

5. září 2015 proběhl NEBEZPEČNÝ ODPAD
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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.

Vše nejlepší k narozeninám, hromadu štěstíčka, kupu zdravíčka
a moře lásky…

ÚMRTÍ
Dne 16. července 2015 zemřel pan Jaroslav Křenek z Opočna ve věku 69 let.
Dne 8. září 2015 zemřel pan Jiří Hloupý z Trusnova ve věku 70 let.
"Odeš el jsi, jak si to osud přál, v naš ich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál."

5

SŇATEK UZAVŘELI

29. srpna 2015
Veronika Schneiderová a Josef Šinták

26. září 2015
Aneta Škorpíková a Michal Vojtěch



Ať vaše láska nikdy nevyhasne
a přináší vám jen zážitky krásné,
ať společný život stane se pohádkou
a nejhezčí zážitky vybíráte namátkou.
Přejeme vám jen to nejlepší,
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VZPOMÍNKY NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2014 ve fotografiích
Úklid hasičárny 14. srpna

Oprava odpadu u Obecního úřadu

Rekonstrukce „hasičárny“
Opočno
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Nohejbal – 29. 8. 2015
1.

.
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2.
3.

místo – čp. 27 - Vojtíškovi
místo – Jaroslav A
místo – Jaroslav B

Fotbal v Jaroslavi…

s Barevnou muzikou a dětským pěveckým sborem
20. prosince (neděle) - podvečer - čas upřesníme

pro děti i dospělé,
nejdříve je připravena pohádka a
poté bude následovat nadílka....
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Srdečně Vás všechny zve Loutkové divadlo Kozlík s Pájou Kudrnovou

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU

Vás zve na

19. prosince 2015. Prezentace od 8.00, hrají se dvouhry – pouze neregistrovaní,
občerstvení zajištěno, sponzorské příspěvky vítány. Na Vaši účast se těšíme.

A opět jsme u konce našeho zpravodaje.
Chtěla bych vám touto cestou popřát
HEZKÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,
AŤ MÁTE ČAS NA POHÁDKY,
AŤ SE NA VÁS ŠTĚSTÍ SMĚJE,
AŤ VÁS LÁSKA STÁLE HŘEJE.
AŤ VÁS ÚSPĚCH PROVÁZÍ
I V ROCE,
KTERÝ PŘICHÁZÍ…

ADVENT
Slovo „advent“ pochází z latinského adventus a znamená „příchod“. Příchod čeho nebo koho?
Podstata adventu vychází z křesťanské filosofie. Věřící lid se v tomto čase připravoval a
očekával příchod – narození Spasitele (jinak také Mesiáše, Krista). Křesťané se
na jeho příchod připravovali hlubokým zbožným rozjímáním v kostelech a
dodržováním půstu, tzn. střídmostí v jídle, pití a zábavách. Každý den ráno se
sloužily mše, na nichž se zpívaly úvodní písně nazývané „roráty“.
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Každoročně adventní období vrcholí 24. prosince na Štedrý den, kdy se
narodil Ježíš. Adventní období trvá asi čtyři týdny. Počet dní je pohyblivý
(nejméně 22 dní a nejvíce 28 dní), protože začíná v neděli, která je nejblíže
ke svátku svatého Ondřeje (30.listopad). Poslední adventní neděle (čtvrtá)
připadá vždy na neděli před 25. prosincem. Advent vždy trvá do půlnoci 2.
Prosince. Štědrý večer je považován za předvečer hlavního vánočního
svátku (25. prosinec – Boží hod). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může
připadnout i na Štědrý den. Tehdy trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní
neděle.
Přestože to bylo období intenzivního duchovního života prostý lid se zcela neodříkal
zábavám. V adventním čase má svátek několik významných světců a s těmito dny je spojeno
mnoho zvyků, pověr a magických praktik.
Podoba dnešního adventu ve většině postrádá náboženský smysl. Je spjata především
s tradicí mikulášské nadílky, rozsvěcováním vánočních stromů na náměstích a hlavně
s prodejními akcemi a trhy zaměřenými na prodej stromků, hraček, potravin a dalšího zboží.
Jak daleko nebo blízko je Štědrý den dětem , měří tzv. Adventní kalendáře. Účelem tohoto
předmětu je hravou formou přiblížit představu o čase. Společným znakem je dvacet čtyři
dílků, z nichž každý symbolizuje jeden den od 1. prosince. Různými způsoby děti tyto dílky
„likvidují“ a mají přehled o tom, „kdy přijde ježíšek“.
PRANOSTIKY K ADVENTU:
Když první adventní neděli nastane široko daleko krutá zima, potrvá čtyři
neděle.
Je-li první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.
Začne-li zima s adventem, potrvá deset týdnů.
Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba řezného.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 2016.
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: Milan Friml –
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 v barevné podobě
na www.obectrusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. prosince 2015
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