Podzim je čas dozrávání a sklizně, čas přípravy na zimu.
Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už
ale přibývá stále více tmy. Už během babího léta víme, že něco končí a začínáme pozorovat
náznaky přicházející zimy. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely už od
jara. Ptáci odlétají za teplem na jih, zvířata, která přes zimu zůstanou doma, shromažďují
zásoby. Rostliny rozsévají svá semena, která budou čekat na příští jaro. Podzim připomíná
životní období, kdy člověk sklízí plody své celoživotní práce.
PRANOSTIKY
1) Svatý František zahání lidi do chýšek 4.10.
2) Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře 16.10.
3) Suchý Havel oznamuje suché léto 16.10.
4) Na Památku zesnulých bývá hustá mlha, neboť pomáhá k utěšení
duší.
5) Na svatého Teodora může sedlák pole orat. 9.11.
6) Barví-li se obloha při západu slunce žlutě a zelenavě,
následuje ochlazení.
7) Bouřka na svatého Ondřeje zdravou zimu nám zvěstuje. 30.11.
8) Podle višňové nebo třešňové větévky na den svaté Barbory ulomené
a dané do vody se na Štědrý den usuzuje, nastane-li brzké jaro nebo
pozdní. Kvete-li ratolest před Štědrým dnem, bude jaro časné. Kveteli až po Štědrém dnu nebo vůbec, potom se jaro opozdí. 4.12.
8) Na Štědrý den se pod dvanáct skořápek od ořechů nasype na
prkénko sůl, ke každé skořápce se napíše jméno jednoho měsíce, potom
se prkénko se skořápkami uloží až do Nového roku na suché
místo, na Nový rok se skořápky opět přinesou, a je-li pod kterou skořápkou sůl vlhká, navlhlá či suchá, takový
bude i příslušný měsíc.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Trusnov ze dne 1. 7. 2016
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Bezúplatný převod pozemku p. č. 419/1
z vlastnictví obce Trusnov do vlastnictví
Pardubického kraje - Byl projednán
bezúplatný převod pozemku p. č. 419/1 do
vlastnictví Pardubického kraje. Pozemek je o
výměře 48 m 2.
2. Vyhlášku č. 1/2016 o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí - P. Vojtíšková seznámila s vyhláškou 1/2016 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Koeficient zůstává v dosavadní výši 1,5. Platnost
vyhlášky bude od 1. 1. 2017.
3. Veřejnoprávní smlouva pro školku Uhersko - p. starosta seznámil se žádostí OZ Uhersko o příspěvek
na chystanou rekonstrukci mateřské školy, kdy obec Uhersko na rozpočet akce 1 167 tis. nezískala
žádnou dotaci. Protože mateřskou školku trvale navštěvují děti z Trusnova, byl schválen navržený
příspěvek ve výši 100 tis. Kč.
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z POV - Obec Trusnov obdrží dotaci z Programu obnovy venkova ve
výši 130 tis. Kč na opravu fasády bývalé školy.
5. Rozpočtové opatření č. 5 - jedná se o čerpání částky k nákupu potřeb hasičům
6. Prodeje hasičského auta SDH Opočno a
následnou kupní smlouvu v předloženém
znění
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Stav finančních prostředků na účtech - o
stavu finančních prostředků na účtech informovala p. účetní obce Ing. Markéta Kolenová. U ČNB je
stav financí ve výši 1 411 498,- Kč a u České spořitelny 1 211 009,- Kč
2. Plnění rozpočtu k 31. 5. 2016 - účetní přednesla krátkou zprávu o plnění rozpočtu k 31.5.2016.
Uvedla některé významnější položky. Celkové příjmy k uvedenému datu činily 1 655 497,- Kč a
celkové rozpočtové výdaje 737 604,- Kč.
3. Zprávu o čištění požární nádrže v Trusnově - proběhlo vyčištění, oprava, začátkem prázdnin se bude
napouštět
4. Zprávu o připravené dokumentaci k opravě kapličky v Trusnově - Oprava kapličky se bude
realizovat dle možností čerpání dotace
5. Zprávu o výsledku jednání na Městysu Chroustovice
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6. Zprávu o stavu jednání o opravě cesty od hájovny p. Boštíkem
7. Diskusní příspěvky občanů

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Trusnov ze dne 30. 9. 2016
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Záměr prodeje pozemků p. č. 66/17 a 66/18 v
k.ú. Trusnov
2. Rozpočtové opatření
3. Veřejnoprávní smlouvu Mysliveckému
sdružení Uhersko - příspěvek ve výši 5000 Kč na oživení
odchovu zajíce polního.
4. Podání žádosti o dotaci z POV na opravu oplocení bývalé školy - Byla podána žádost (do
30.9.2016) ke Krajskému úřadu.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Stav finančních prostředků na účtech - účetní obce podala informaci o stavu financí na účtech - u
České spořitelny je stav 736 355,- Kč a u ČNB 2.455.090,- Kč.
2. Plnění rozpočtu k 31. 5. 2016 - zprávu o plnění rozpočtu přednesla účetní obce. Celkové příjmy
jsou ve výši 2 741 330,- Kč a celkové výdaje ve výši 1 254 500,- Kč. Rozdílem je kladný výsledek
1 486 830,- Kč. Z naspořené částky bude čerpáno na probíhající opravu fasády bývalé školy.
3. Zprávu o stavu prací na opravě bývalé školy – podal starosta obce p. Friml.
4. Starosta obce rovněž informoval o uskutečněné opravě místních komunikací, další se budou
provádět postupně.
5. Informace o schůzce Dobrovolného svazku obcí Holicka, která se uskutečnila tentokrát v Trusnově
- 27. 9. - mimo jiné probíhalo hodnocení stavu komunikací a prací SÚS Holicka.
6. Ing. Hemer - zpráva o
schůzce MAS Holice
v Horních Ředicích,
hovořilo se o podpoře
investic do
školství a bezpečnosti
na silnicích.
Výhledově příspěvek
15 mil. Kč na 5 let pro 17 obcí.
7. Starosta obce informoval o probíhající opravě hasičské stříkačky.
8. Připomínky občanů
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje v obci TRUSNOV 6.-7. 10
Počet voličů zapsaných do volebního
seznamu

177

Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky
84
Počet platných hlasů ve volebním
okrsku
83
Procento účasti 46,89
Volební účast v jednotlivých obcích:
Trusnov 105 voličů
52
volilo – tj. 49 %
Opočno 42 voličů
11 volilo – tj. 26 %
Žika
15 voličů
8 volilo – tj. 53 %
Franclina 15 voličů
13 volilo – tj. 86 %
ČSSD
ANO 2011
KSČM
Starostové a nezávislý
Pro otevřený kraj – Piráti, Zelení, Změna
Koalice pro Pardubický kraj
ODS
Osobnosti Pardubického kraje
TOP 09
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

25 hlasů
21 hlasů
12 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Trhy v Holubově ulici v Holicích:
17. října. 14. listopadu, 12. prosince a 19. prosince 2016.

Termíny odvozu popelnic v roce 2016
5. října 2016
2. listopadu 2016
30. listopadu 2016
28. prosince 2016
Svozový den –středa - po 4 týdnech
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PLÁNOVANÉ VÝZVY MAS HOLICKO V ROCE 2016
Jakým směrem se bude ubírat vývoj MAS Holicko v příštích letech? Kolik peněz do regionu
přijde z evropských zdrojů? Na tyto a další otázky dává odpověď Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Holicko pro období 2014–2020 (SCLLD). Ze Strategie následně
vycházejí fiche (opatření), které nám definují jaké aktivity budou podpořeny v novém
programovacím období.
Podle dosavadních informací by měla MAS Holicko rozdělit do roku 2023 mezi žadatele o dotaci z
Programu rozvoje venkova (PRV) 12,176 mil. Kč s pomocí pěti fi chí. A z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) půjde do regionu prostřednictvím dvou opatření 23,332 mil. Kč.
SCLLD je sice v současné době stále ještě v hodnotícím procesu řídícího orgánu (věcné
hodnocení), ale doufáme že do konce září 2016 bude řídícím orgánem schválena. První výzvy pro konečné
žadatele MAS Holicko tedy předpokládáme vyhlásit v říjnu – prosinci 2016. Naší snahou bude
vyhlásit téměř všechny fiche (opatření), tak abychom splnili pro nás závazné termíny spojené s plněním
finančního plánu.
Tato první výzva bude jedinečnou šancí uspět v malé konkurenci podaných žádostí a
získat tak bez velkého úsilí dotaci pro svůj projektový záměr. Neboť na základě zkušeností můžeme s
jistotou říci, že s přibývajícími výzvami roste počet žadatelů o dotaci a tím se „přiostřuje“ i soutěž mezi
projekty.
Všem potencionálním žadatelům doporučujeme nejprve zkonzultovat svůj projektový záměr s manažery
MAS Holicko, a to v dostatečném předstihu. Neboť povinnou přílohou žádosti o dotaci bude ve většině
případů již pravomocné stavební povolení. Kromě toho Vám manažeři MAS poradí jak na zpracování
žádosti o dotaci a kompletaci požadovaných příloh. V případě zájmu se obraťte na ředitelku MAS
Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: michaela.kovarova@holicko.cz.
PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT
Fiche 1 (PRV): PODPORA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ - investice do zemědělských staveb a
technologií pro živočišnou a rostlinou výrobu, pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, pořízení
paletovacích zařízení pro vlastní spotřebu.
Fiche 2 (PRV): PODPORA POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ - investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (stavby, technologie, stroje)
Fiche 3 (PRV): PODPORA MLÝCH PODNIKŮ - investice (stavby, technologie, stroje, ...) do vybraných
nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NA-CE)
Fiche4 (PRV): OCHRANA LESNÍCH POROSTŮ - hromadná mechanická ochrana melioračních a
zpevňujích dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění - oplocenky.
Fiche 5 (PRV): ZPŘÍSTUPNĚNÍ LESA NÁVŠTĚVNÍKŮM - projekty zaměřené na posílení rekreační
funkce lesa - značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, výstavba herních a naučných prvků,
odpočinková stanoviště, informační tabule, apod.
Opatření 1 (IROP): VZDĚLÁVÁNÍ - infrastruktura pro základní vzdělávání na základních školách,
infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže, infrastruktura pro celoživotní vzdělávání
Opatření 2 (IROP): BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU - rekonstrukce, modernizace a výstavba
chodníků a komunikací pro pěší přízpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace za
účelem zvýšení bezpečnosti.
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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

VZPOMÍNKY NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2016

Začátek prázdnin 2.7. – napouštění požární nádrže
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Opékání prasátka – SDH Trusnov - 6.srpna
Letos bylo doplněné olympiádou RIO - TRUSNOV

BRIGÁDA –
dříví na naše
„prasátka“….
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SPOLEK PŘÁTEL SPORTU – NOHEJBAL – 20 výročí hry nohejbalu v Trusnově. Už je to
tak, nohejbal se v Trusnově začal hrát už v roce 1996.

Vzpomínky na naše začátky…..

XX. ročník nohejbalového
turnaje
VŠICHNI HRÁČI
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A nyní umístění:
1. místo – MV3

2. místo - Jaroslav

3. místo – Houžváci

5. místo – Chadimovi

6. Místo – Nulová šance

8. místo – Parami

9. Místo – Radhošť
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4.místo - Rumcajs

7. Místo – Chalupáři

10. Místo – Jenda Team

11. West

12. Místo – Truheráci

Oprava silnice a nebezpečný sběr

PROBÍHÁ OPRAVA BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY - FASÁDA...
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pro děti i dospělé,
nejdříve je připravena pohádka a poté bude následovat
nadílka....

V červenci jsme přáli prvňáčkům, ať se jim vydaří ten první krok do "velké" školy, ať jsou spokojené,
zdravé a ať se jim ve škole líbí. Zapomněla jsem ještě na naše dva prvňáčky, kteří nejdou do „Roveňské
školy“
Anička Spálenská a Alžběta Martincová.
Tak ještě jednou a dodatečně….
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U dalšího zpravodaje se sejdeme až po novém roce, tak alespoň malá příprava na nejkrásnější
svátky roku – vánoce.

VZPOMÍNKA NA ADVENT
Po rušném podzimu přicházela doba adventu, která se nesla v duchu
zklidnění, půstu a také odpočinku od namáhavých polních prací. Držet půst
znamenalo nejíst maso, nepřejídat se a pro dospělé také nepít alkohol.
Nekonaly se ani žádné společné zábavy, slavnosti, tancovačky. Lidé se připravovali na vánoční
čas a narození Ježíška, Spasitele světa.
I když začala mrazivá zima a venku byla brzy tma. Lidé se
navzájem setkávali a scházeli, třeba ženy při draní peří a spřádání
lnu. Právě přástky, jak se předení lnu říkalo, byly důležitou činností
v době od posvícení až do Popelační středy. Hospodyně pozvala do
svého domu sousedky a připravila jim malé pohoštění. Ženy přišly až
po večeři, přinesly své přeslice, kolovrátky i len a byly rády, že jim
společně půjde práce od ruky. Spřádalo se za svitu svící a loučí do
pozdního večera, někdy až do noci. Přadleny si zpívaly nebo
vyprávěly různé příběhy a pohádky. Na tuto dobu se těšily hlavně děti, protože si mohly
zalézt na vyhřátou pec a za drnčení kolovrátků poslouchaly, co dospělí povídají. Tátové
věnovali svůj čas opravám rozbitých nástrojů, štípali dříví či pletli nové košíčky či ošatky.
Advent nastává kolem svátku svatého Ondřeje. Je to svátek pohyblivý, začíná první
nedělí po 26. listopadu a trvá čtyři týdny. Hospodyňky v tomto období uklízely stavení,
sháněly potřebné potraviny, připravovaly zásoby a také pekly chleba, vánočky a koláče.
Důležitou součástí adventu byly i ranní mše v kostele, které se nazývaly roráty. Lidé vstávali
brzy ráno, zachumlali se do teplých šátků a rukávců a na ztemnělou cestu do kostela si
zapalovali lucerny. Když se ranní bohoslužby zúčastnily děti, často po návratu domů ještě
huply do postele – zahřát se a dospat.
Na samém začátku adventního času se hlavně v kostelích připravovaly adventní věnce.
Vyráběly se ze zeleného chvojí a větviček se čtyřmi svícemi. Svíčky mívaly nejčastěji barvu
fialovou, která je barvou adventu. Nebo růžovou, podle roucha jež v kostele obléká při třetí
adventní neděli pan farář. Každou adventní neděli se zapálila jedna, tak jako to známe dnes.
Adventní čas končí 24. Prosincem, po něm začínají vánoční svátky. Součástí adventní doby
byly i obchůzky masek.
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 2017.
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 2016
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