Vážení spoluobčané, jsou tu letní měsíce a s nimi spojená doba dovolených a školních prázdnin.
Proto Vám všem přeji krásné léto, klidnou dovolenou a pěkné prázdniny. Dříve než si začneme užívat
léta, přinášíme Vám další číslo Trusnovského zpravodaje, kde se můžete dočíst nejenom o činnosti
obecního zastupitelstva, ale vůbec o událostech v naší obci i v okolí.
PRANOSTIKY
1) Okolo svaté Markéty a svatého Jakuba přicházejí hrozné bouřky - 13.7.
2) Jestli na svatou Markétu prší, tehdy vlašské ořechy opadávají a lískové červivějí
3) Je-li na svatého Jakuba slunečno, říká se, že kvete sníh - 25.7.
4) Jak teplý svatý Jakub, tak studené vánoce
5) Jakub bez deště - tuhá zima
6) Nerostou-li na Bartoloměje hřiby, neočekávej v zimě sněhu - 24.8.
7) Jak Bartoloměj velí, takový bude podzim celý
8) Na Panny Marie narození vlaštovek shromáždění - 8.9.
9) Na svatého Václava s bramborama do sklepa - 28.9
10) Na svatého Václava ráno pálí mráz, odpoledne slunce
11) Svatý Matouš dny zkrátí i zchladí - 21.9.
12) Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu - 29.9.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva obce Trusnov ze dne 29. 4. 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1 a) Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví obce Trusnov do vlastnictví Pardubického kraje. Jedná
se o pozemky, na kterých je umístěna stavba silnice II/30513.
1 b) Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce
Trusnov. Na pozemcích jsou umístěny chodníky.
- Bylo

jednáno

o převodu pozemků z Obce Trusnov na Kraj Pardubice – proběhlo

přezaměření dotčených

pozemků pod

obrubníky bude vlastnit Kraj

a

silnicí

a chodníky

uvnitř obce, kdy silnici a

chodníky k předzahrádkám Obec. Dále dojde k vyrovnání

s některými vlastníky. Zastupitelstvo schválilo

bezúplatný

převod

pozemků z Obce

Trusnov na Kraj Pardubice a z Kraje Pardubice na Obec Trusnov.
2) Prodej pozemků pro Povodí Labe, státní podnik - st. p. č. 145/3 o výměře 968 m2, v obci Trusnov,
v katastrálním území Trusnov, druh zastavěná plocha a nádvoří
- Prodej pozemků pro Povodí Labe st.p. dle vyvěšeného záměru byl schválen. V kupní smlouvě
bude řešen i dosavadní přístup po hrázi rybníka k obhospodařovaným pozemkům, který bude
trvat nadále.
3) Rozhodnutí neprodat samostatně pozemek p.č. 1128 a 1129 a část pozemku p.č. 1127 - tj. 1 /4
podílu

Obce Trusnov z pozemků Hospodářské a lesní společnosti Uhersko dle žádosti

p.Štorkové.
- Požadované pozemky ve vlastnictví Lesního družstva se prodají pouze za dohody všech
čtyř spoluvlastníků, tj. obcí Trusnov, Uhersko, Ostřetín a Dolní Roveň. Samotný

podíl

jedné čtvrtiny nemá Obec Trusnov zájem odprodávat.
4) Darovací smlouvu pro TJ Jaroslav – částku 5000,- Kč.
- Byla projednána žádost TJ Jaroslav o příspěvek na sportovní činnost a následně schválena
darovací smlouva na částku 5000,- Kč.
5) Rozpočtové opatření č.4
- Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 4 – jedná se o proplacení dotace na kompostéry z DSO
Holicka ve výši cca 320 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Stav finančních prostředků na účtech ČNB a ČS, a.s.
- O stavu finančních prostředků na účtech informovala p.Vojtíšková – u ČNB je
Kč a u České spořitelny 987 618,- Kč.
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1 238 425,-

2) Závěrečný účet DSOH zpráva o závěrečném účtu DSO Holicka, který byl vyvěšen na
úřední desce.
3) Zprávu o opravě a čištění rybníčku v Trusnově a dalších připravovaných akcích - oprava pletiva na
hřišti, zjišťování možností k opravě fasády bývalé školy.
4) Připomínky z diskuse občanů

Informace obecní knihovny
Knihovna bude v pátek 15. července 2016 uzavřena.

Termíny odvozu popelnic v roce 2016
13. července 2016
10. srpna 2016
7. září 2016
5. října 2016
2. listopadu 2016
30. listopadu 2016
28. prosince 2016
Svozový den –středa - po 4 týdnech

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční v pátek 2. 9.2016 v 16.00 rovněž z Opočna.
Zastávky:
16.00 - 16.20 Opočno
16.30 - 16.40 Žika
16.45 - 16.55 Franclina
17.00 - 17.20 za školou Trusnov
17.25 - 17.35 u Obecního úřadu
17.40 - 17.50 u Jílkových
Upozorňujeme občany, že sběr se bude nakládat přímo na auto. Není možné ho navozit na stanoviště a nechat bez
dozoru.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY:
Pokud máte větší odpad, který nelze vhodit do kontejneru na plasty, dbejte na termín odvozu, nebo
vyčkejte na svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Stává se, že odpad leží u kontejneru i několik
dní….
Termíny odvozu tříděného odpadu:
Odpad se odváží vždy ve čtvrtek v dopoledních hodinách následovně:
SKLO: 2. sudý čtvrtek v měsíci
PAPÍR: 1. sudý čtvrtek v měsíci
PLASTY: každý lichý čtvrtek
UDRŽUJTE PROSÍM POŘÁDEK OKOLO KONTEJNERŮ

Trhy v Holubově ulici v Holicích:
18. července. 22. srpna, 12. září, 17. října. 14. listopadu, 12. prosince a 19. prosince 2016.
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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 úřadu, popř. tel. 725241455. Děkuji

NAROZENÍ
20. února 2016 se narodila rodičům Anetě Musilové a Kamilovi Kantorkovi, dcera Anna - Opočno čp. 25
2. května 2016 se narodil mamince Kateřině syn Leo Tomášek - Franclina čp. 2

,

ÚMRTÍ
Dne 21. června 2016 zemřela nejstarší obyvatelka naší obce paní Zdeňka Johanová,
Trusnov čp. 3., ve věku 95 let. Poslední necelé dva roky již žila v pečovatelském domě na
Horním Jelení .
„Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout“
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VZPOMÍNKY NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2016
Divadlo LUCERNA

Na jaře letošního roku,
konkrétně v měsíci dubnu se opět
zvedla opona divadelního sálu u
Frimlů. Na scénu vstoupila opět
Lucerna od Aloise Jiráska, kterou
jsme hráli již loni, ale z vážných
důvodů byla další představení
zrušena. Ohlasů a dotazů z blízkého i
vzdáleného okolí, kdy opět začneme, bylo tolik, že jsme opět
začali. Loni jsme odehráli 10 představení. Letos jich bylo 8.
Návštěva diváků jednoho představení byla cca 130 lidí, sál byl
vždy plný, což nás moc těšilo. I diváci byli spokojeni a vždy se
zdrželi ještě před sálem při dobré klobásce, uzenému, zlatému
moku nebo medovině. Při harmonice si zazpívali a odcházeli opravdu spokojeně. Moc Vám
děkujeme za vaší návštěvu ....
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pořádal, dá se říci, že už
TRADIČNÍ

nejdříve byly připraveny pro
děti soutěže, poté tradiční
opékání párků a nakonec
dorazil kouzelník "Mánes"
se svoji asistentkou
"Maidou Raidou"
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DĚTSKÝ DEN
Dne 4. 6. 2016 se za slunečného odpoledne konal
Dětský den "Šťastné a veselé Vánoce".
Tradiční stezka provedla asi 50 dětských
účastníků za humny Trusnova přes devět
stanovišť
s
vánočními
úkoly. Děti pletly vánočky,
prolézaly
závějemi,
foukaly
do
skořápek,
házely
talíři
od
štědrovečerního salátu, koulovaly sněhuláka ...

Na závěr k
nám na hřiště za školou dorazil na
nebeském traktoru i Ježíšek se svým
pomocníkem, kteří úspěšným držitelům startovací karty rozdali vánoční dárky.
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Nechyběly ani soutěže na hřišti

a závěrečný program, za který
bychom tímto chtěli poděkovat
skupině
Chlupáči
z
České
Třebové a dvojici ze Sokola
Pardubice (Romana Bažantová a
Luboš
Šikula)
za
akrobatické vystoupení acrojogy
a
následné
hrátky
s
přítomnými dětmi. Za Chlupáče
si nakonec i s dětmi zacvičili
Šárka Filipiová se psem Chárlí, Jakub Bárta s
Britem, Lucka Kalinová s Teddym, Zuzka
Vobořilová s Binkley, Sally a Celestou a Eliška
Filipiová, pětinásobná MČRM, která báječné
vystoupení
zprostředkovala,
s
Baronem,
držitelem 9 medailí a 23 pohárů.

Děkujeme i všem dobrovolníkům z Trusnova
a Francliny, kteří se opět s elánem sešli, aby akci
zorganizovali a zajistili občerstvení a
program, Obci Trusnov a dalším sponzorům za finanční podporu celé akce a drobné dárky pro
soutěžící!
Příspěvek: Ing. Markéta Kolenová
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11. června se Pavlína Kudrnová provdala za Michala Rezka. Oddavky se konaly na sále u Frimlů.
Na těchto divadelních prknech jsme s úspěchem odehráli několik divadelních představení.

Proto novomanželům přejeme, aby i jim
představení "SVATBA" trvalo hodně dlouho,
nejlépe celý život. To ještě jednou přejí
divadelníci z Trusnova.
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OKRSKOVÉ KOLO - JAROSLAV
18. 6. 2016 se uskutečnilo na hřišti v Jaroslavi okrskové kolo v požárním sportu. Naši obec reprezentovali 4
družstva a to družstvo můžů a žen z Opočna a družstvo můžů a žen z Trusnova

Celkové umístění:
MUŽI

ŽENY

1. Uhersko 22,54

1. Opočno 25,42

2. Trusnov 23,21

2. Trusnov 28,47

3. Opočno 23,55

3. Jaroslav 35,33

4. Tyníšťko 27,41

4. Uhersko 51,79

5. Jaroslav 28,78
6. Radhošť 29,36
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25. června proběhlo zhodnocení divadelního představení LUCERNA, a jako odměnu jsme si na rožni
grilovali prasátko. Během večera došlo i na vzpomínání a také na písničky, které známe z divadla...

Během druhého čtvrtletí roku 2016 proběhlo
vypuštění, vyčištění a oprava rybníčku na návsi,
čištění komunikací a také nátěr lan na
hydroglobusu...

napouštění proběhne začátkem prázdnin...

hasiči provedli sběr železa
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SDH TRUSNOV bude pořádat v září 2016 POSVÍCENSKOU ZÁBAVU od 20.00 hodin
v KD Trusnov. Datum bude ještě upřesněn – na plakátech a na internetových stránkách…

připravuje 27. srpna 2016 ve sportovním areálu za školou NOHEJBALOVÝ TURNAJ
od 9.00 hodin, občerstvení připraveno!!!

A protože další číslo zpravodaje vyjde až v říjnu 2016, musíme popřát našim prvňáčkům, ať se jim vydaří ten
první krok do "velké" školy, ať jsou spokojené, zdravé a ať se jim ve škole líbí...
Z našich občánků jdou do školy - Markétka Šťastná, Matěj Vojtíšek a Šimon Nováček
V září jdou poprvé,
někteří do školy,
nemějte obavy,
vůbec to nebolí...
čeká na nás čtení, psaní,
zajímavé povídání,
školu mají děti rády,
najdou si tam kamarády.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje,
které vyjde v

ŘÍJNU 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.září 2016
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