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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, po letošní zimě, která se alespoň z části podobala zimám, jak je
známe z let dřívějších, přišlo jaro a máme zde první letošní číslo našeho zpravodaje. Je plné informací
o dění v obci a já doufám, že pro vás to budou informace přínosné.
V dalším čtvrtletí bychom Vás chtěli hlavně pozvat na květnové hasičské oslavy – SDH Trusnov oslaví
120 let založení…

PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mokrý duben – hojnost ovoce
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom
Když se ozve v máji hrom, chyť kámen anebo strom
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Květen – čas z květin pleten.
Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok (1.6.)
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub (29.6.)
Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš
(19.6.)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 3. 3. 2017

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 1. 2017 - K plnění
rozpočtu k 31.1. podala zprávu účetní obce
ing. Kolenová Markéta, seznámila
s pravidelnými měsíčními platbami, které Obec
při své činnosti hradí.
2. Převod finančních prostředků z účtu ČNB na účet
ČS, a.s. - Byl schválen převod finančních prostředků z účtu ČNB na účet u České spořitelny
ve výši dvakrát 1 mil. Kč.
3. Veřejnoprávní smlouva – Knihovna Pardubice - Dle projednávaného návrhu byla schválena
veřejnoprávní smlouva o příspěvku pro Okresní knihovnu Pardubice – do výměnného fondu
obec přispěje částkou 500,- Kč.
4. Prodeje pozemků
- p.č.. 362/28 - Prodej pozemku p.č. 362/28, jedná se o předzahrádku – bylo schváleno
- žádost o prodej části přístupové cesty – p.č.362/17 – zastupitelstvo prodej neodsouhlasilo.
- Návrh smlouvy ŘSD na pronájem p.č. 418/8 o ploše 26 m2 pro provádění stavby D35 –
bylo odsouhlaseno znění odpovědi pro ŘSD, aby stavba na uvedeném pozemku proběhla
jen v případě, kdy si ŘSD uvedený pozemek odkoupí.
5. Územní plán- poslední schůzce nedošlo k připomínkám, proto OZ schválilo územní plán
6. Zvýšení odměn - starosta, místostarosta, účetní obce, a výše hodinových sazeb za prováděné
práce pro obec
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Stav finančních prostředků na účtech - O stavu finančních prostředků informovala rovněž
účetní obce, u ČNB je stav účtu ve výši 2 870 tis. Kč, u České spořitelny 259 800,- Kč.
2. Různé aktuální informace podal starosta p. Friml – informace o průběhu prací pro výstavbu
nového plotu u školy, plánované opravě plotu u vodojemu, o probírce stromů ve Vojance
v Opočně – ještě letos nasázet nové stromy, informace k čištění příkopu za p.Bečkou – je
jednáno s Povodím Labe, informace o vykácení stromků za školou.
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Rekonstrukce oplocení:

Vykácení stromků za školou – na hřišti
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Trhy v Holicích – Holubova ulice – vždy v pondělí:
4. 4., 15. 5., 19. 6., 17. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10., 20. 11., 11. 12. a 18. 12.

Termíny odvozu popelnic v roce 2017
4. října 2017
1. listopadu 2017
29. listopadu 2017
27. prosince 2017

19. dubna 2017
17. května 2017
14. června 2017
12. července 2017
9. srpna 2017
6. září 2017
Svozový den –středa - po 4 týdnech

Pardubická Charita děkuje Třem králům. Vybrali opět přes milion korun.
Skupinky koledníků dostaly v první polovině ledna od Oblastní charity Parbubice 425 prázdných
pokladniček. Navzdory třeskutým mrazům a chřipkové epidemii se vydaly do ulic, aby lidem
popřály krásný nový rok. Na oplátku dostávaly drobné i velmi štědré finanční dary (v jedné
pokladničce v Rokytně byla i bankovka v hodnotě 5000 Kč). V 85 obcích se jim podařilo vybrat
celkem 1 009 447 korun (z toho v Holicích 75 990 Kč, což je o 3097 Kč více než v loňském roce,
v obci Dolní Roveň 8 386,- Kč, Jaroslav 4 516,- Kč. Ostrov 4 181,- Kč, Uhersko 6 292 Kč a
v obci Trusnov 4 980 Kč... více na http://pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky/). Tyto peníze
pomohou hlavně nemohoucím seniorům a lidem se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, ale také
rodinám s dětmi a umírajícím. Tak by se dala stručně shrnout letošní Tříkrálová sbírka z pohledu
Pardubické charity.
Oblastní charita Pardubice děkuje všem malým i velkým koledníkům. Poděkování náleží také všem lidem,
kteří přispěli jakoukoliv částkou do úředně zapečetěných pokladniček.
V roce 2017 využije Oblastní charita Pardubice největší díl výtěžku sbírky na rozšíření kapacity pobytových
odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Další prostředky pardubická Charita
vynaloží na domácí hospicovou péči, na řešení mimořádných situací (povodně, požáry apod.) a na přímou
pomoc lidem v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní charity Hradec Králové, Charity ČR a na
humanitární projekty v zahraničí. Více
informací
najdete
na
webu
www.pardubice.charita.cz.
Vojtěch Homolka
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INFORMACE KNIHOVNY TRUSNOV
Máme tu už další, 2. čtvrtletí v tomto roce, a proto vás chci seznámit se statistikou z minulého roku
2016 a také za rok 2017. Takže za minulý rok se vás zaregistrovalo 12 osob a z toho 3 děti, což je opravdu
málo. Máme počet knihových jednotek ve volném výběru 942 knih a z toho krásná literatura činí 775 ks a
naučné 167 ks. Přišlo vás za celý rok 98 a z toho si vypůjčilo celkem 265 knih. Nejčastějším knihomolem je
p. Vrátil, který nevynechá jediný pátek. Pak samozřejmě si často půjčují knihy p. Záleská, p. Sýkorová, p.
Frimlová, p. Bartáková, p. Kolenová. Z dětských čtenářů stále dochází Vendula Šprincová a Šimon
Nováček. Je to opravdu škoda, že vás chodí čím dál méně. Samozřejmě nemáme jen knihy na čtení, ale
také máme různé naučné jak pro kutily, tak i pro kuchaře či kuchařky a, nebo ruční práce, pletení, o vědě
nebo také o vesmíru a další zajímavé knihy. Taky nám chodí časopisy, které jsou ještě z toho roku, např.
rozmarýna, zahrádkářství, dům a zahrada, něco taky o autech a také zvířatech, něco pro maminky atd.,
taky tu najdou i ty nejmenší čtenáři na své jak v knížkách, tak i v časopisech, např. méďa Pú, Dráčik,
Častostroj, Tom a Jerry, Kačer Donald a další.
A když nám uběhlo 1. čtvrtletí tak vás seznámím, kolik se vás od nového roku zaregistrovalo: 6
Pardubický knihovna nám 4 krát do roka zapůjčí moc krásné knihy cca 260 svazků. Což je opravdu
dost a opravdu je to moc pěkná beletrie.
Knihovna Trusnov má otevřeno každý pátek od 17:00- 18:00 hodin.
Děkuji a těším se na Vás, kteří máte rádi knihy
Šárka Šprincová
ČEŠI MĚNÍ 800 TISÍCH ŘIDIČÁKŮ
Zkontrolujte si svůj řidičský průkaz. Je tam rok vydání 2007? Pak se vás týká letošní největší
výměna řidičáků v dějinách Česka. Kdo zaváhá, riskuje pokutu
Spousta Čechů nechává plnění povinnosti na poslední chvíli. A to se nemusí vyplatit. Už vůbec ne,
pokud patříte mezi statisíce řidičů, kteří mají řidičský průkaz z roku 2007. Jeho platnost končí právě letos.
Kdo si jej nevymění včas, riskuje nejen zbytečné čekání v narůstajících frontách na úřadech, ale i pokutu.
„V roce 2007 bylo vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, celkem přes 800 tisích. Výměnu zatím
provedlo přes 130 tisích řidičů, stále tedy zbývá během tohoto roku vyměnit ještě více než 670 tisíc
průkazů.“ Uvedl mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Už teď například jezdí po českých silnicích až 47 tisíc lidí s propadlým řidičákem. Právě tolik řidičů si
průkazy nestihlo vyměnit během letošního ledna a února, přestože už jim platnosti vypršela.
Přitom jediné, co musí člověk do výměny řidičského průkazu investovat, jet trocha času. Žádný poplatek se
neplatí a to ani v případě, že vám řidičský průkaz již propadl a požádáte o výměnu zpětně.
Kdo však s propadlým řidičákem usedne za volant, musí počítat s možným postihem – hrozí mu
pokuta za řízení bez platného dokladu, která je maximálně 2000 Kč, v případě správního řízení až 2500 Kč.
Nejvíce lidí s končícím řidičákem je z Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje. Největší nápor
očekávají úředníci v srpnu, říjnu a listopadu, kdy propadne nejvíce průkazů.
Dosud největší výměnu řidičáků zažilo Česko v letech 2010 až 2013, kdy musely být postupně
vyměněny všechny průkazy vydané mezi lednem 1994 a dubnem 2004. Výměna byla nutná kvůli zavedení
jednotného evropského formátu řidičských průkazů.
Jak na výměnu řidičáku?
• K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce
s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a
současný řidičák
• O nový průkaz lze žádat již 3 měsíce před skončením jeho platnosti, lhůta pro vydání je 20 dnů
• V případě, že řidič využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, vyjde ho výměna na 500 Kč.
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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

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

NAROZENÍ
15. listopadu 2017 se narodil rodičům Lence a Radkovi Motyčkovi syn Šimon Motyčka.

Ať Vám Vaše děťátko přinese hodně lásky, smíchu a něhy,
ať prozáří každý den štěstím a radosti.

ÚMRTÍ
26. ledna 2017 zemřel pan Jaromír Friml, Trusnov 15 ve věku 90 let

"Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají"
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U P O Z O R N Ě N Í
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za popelnice a
poplatků za psy pro rok 2017 se již uskutečnil. Kdo ještě
nezaplatil, tak prosíme aby tak obratem učinil.
Výše poplatků je 450,- Kč za osobu a rekreační objekt. Od
poplatku se osvobozují držitelé ZTP.
Poplatek za 1 psa je 50,- Kč, za 2 psy 200,- Kč a za každého následujícího
100,- Kč.
V případě zaslání na účet:
č. ú. 1205463329/0800, jako variabilní symbol uveďtě prosím
čp. a do poznámky příjmení.
Rovněž upozorňujeme občany, že kontejnery na bioodpad jsou již umístěny na
stejných stanovištích jako v loňském roce.
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SPOLEK PŘÁTEL SPORTU připravuje
30. dubna od 18.00 hodin na hřišti za školou
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Pálení čarodějnic

Dříve se věřilo, že v noci z 30. dubna na 1. května létají povětřím čarodějnice na svých
pometlech a škodí lidem i zvířatům. Proto se hospodáři snažili ochránit před temnou silou, jak
jen to šlo. Třeba tak, že zavřeli vrata stavení na petlici, ke dveřím i k oknům dali větvičky ze
stromu zvaného střemcha a zvířatům kolem krku uvázali červené pentličky. Proti zlé moci
čarodějnic se také v předvečer svátku svatého Filipa a Jakuba zapalovaly ohně. Velké hranice
se stavěly hlavně na kopcích, aby byly plameny šlehající vysoko k nebi vidět za tmy do širého
okolí.

Fotbal JAROSLAV
Jaroslav – Chvojenec B
St. Máteřov B – Jaroslav
Jaroslav – Rosice B
Hradiště B – Jaroslav
Jaroslav – Ostřetín
Torpedo – Jaroslav
Jaroslav – Veliny
Dražkovice – Jaroslav
Jaroslav – Pardubičky B
Jaroslav – V. Chvojno
Opatovice B – Jaroslav
Jaroslav – Mětice
Býšť – Jaroslav

26.3.
1.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
13.5.
21.5.
28.5.
3.6.
11.6.
18.6.

15.00 NE
15.30 SO
15.30 NE
16.00 NE
16.00 NE
16.30 NE
17.00 NE
17.00 SO
17.00 NE
17.00 NE
17.00 SO
17.00 NE
17.00 NE

DĚTSKÝ DEN
Během měsíce června se opět na trusnovském hřišti a jeho okolí uskuteční dětský den
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SDH TRUSNOV Vás zve na
OSLAVY 120 LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ

27. května 2017 od 13.00 hodin na hřišti v Trusnově
PROGRAM:
• Zahájení, přivítání okolních sborů SDH a všech dalších občanů
• Předvedení požárního útoku našich „nejmenších“
• Ukázka požárních útoků a ukázka netradičních štafet ostatních SDH
• Výstava fotografií a dokumentů
• SDH Jenišovice – projížďka historickou technikou
• V průběhu celého dne bude pro děti připraven skákací hrad
• Atrakce „Crazy Bubbles“
• Během odpoledne zahraje „Bašapa“
• Večer – k tanci a poslechu bude hrát Borsalino

BOHATÉ OBČERSTVENÍ PŘIPRAVENO

VZPOMÍNKY NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2017 ve fotografiích
DĚTSKÝ KARNEVAL
26. února 2017
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HOKEJOVÁ SEZÓNA V TRUSNOVĚ
Letošní hokejovou slávu Trusnova ve světě nešířil jen znamenitý současný tým tvořený mladými i dospělými hráči
naší obce. Tak jako v minulých letech zde významně přispěl tomuto sportu a zejména aktivnímu trávení času dětí a
mladistvých v zimě p. Šeda Petr - od jara např. čištěním vody v nádrži a po zámrzu možností osvitu plochy, polévání
plochy i pomoci s odklízením přívalů sněhu... Díky byť mírně houpavým, ale ideálním zimním teplotám, díky
zmíněné spolupráci p. Šedy s místními mládežníky na údržbě ledu a díky vstřícnosti OÚ Trusnov jsme prožili,
dovolím si - po diskuzích s dříve narozenými, jednu s nejdelších sezón místní hokejové ligy - s malými přestávkami
46 dnů na místním ledě!!!
Díky všem a za rok nejlépe zase!!?!

Příspěvek: Ing. Jindřich Hemer
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SCHŮZE SDH OPOČNO

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
„Já jsem malý koledníček, tetičko,
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený a pro koláč bílý,
jsem-li já vám tetičko, koledníček milý?
Pomlázka, šlehačka či mrskačka, takové názvy může mít veselí, které propuká na Velikonoční pondělí.
Chlapci chodili od časného rána s pomlázkou dům od domu, zpívali a u toho šlehali dívky, maminky i
babičky. Za to od nich dostávali malovaná vajíčka a na zakousnutí mazanec z kynutého těsta. Kraslice,
jak se ozdobeným vajíčkům říká, mohou mít různé barvy, nejčastěji ale červenou – barvu života. Chození
s pomlázkou vlastně představuje rituál pomlazení, což znamená, že se síla z čerstvého zeleného proutku
jeho mrskáním přenáší dál. Věří se, že vyšlehaná děvčata budou „čerstvá a svižná“. Hospodyně někdy
koledníkovou pomlázkou pomrskala i krávy a jiný dobytek, aby byl plodný a měl hodně mláďátek.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 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.června 2017
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