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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, a už se nám rok přehoupl do druhé poloviny a máme prázdniny,
dovolenou, odpočinek, na který se všichni moc těšíme. Všem přeji ať si užijí volna, pohody, odpočinku
hlavně ve zdraví a na podzim se sejdeme opět při našem „čtení“.

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

Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany (2.7.)
Parno o Jakubu, zima o vánocích (25.7.)
Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu (26.7.)
Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim (10.8.)
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Na Jana stětí vlaštovky od nás letí (29.8.)
Zaří jezdí na strakaté kobyle
Přijde Václav – kamna připrav (28.9.)
Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima (29.9.)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z 2. veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 12. 5. 2017
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 30. 4. 2017 – zprávu podala účetní obce ing. Kolenová
Markéta, příjmy – 1 191 000,- Kč a výdaje 1 175 816,- Kč
2. Závěrečný účet obce, celoroční hospodaření obce a účetní závěrka za rok 2016 - Dne
29.3.2017 proběhlo v obci Trusnov přezkoumání hospodaření za rok 2016 Krajským úřadem.
Obecní zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Trusnov za
rok 2016, kdy závěr přezkoumání hospodaření zní: „Při přezkoumání hospodaření obce za rok
206 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Obecní
zastupitelstvo rovněž schvaluje účetní závěrku obce Trusnov za rok 2016.
3. Obecně závaznou vyhlášku 1/2017 o nočním klidu – obecní zastupitelstvo schválilo
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu na území obce Trusnov a jejích místních částí Opočno,
Franclina a Žika. Důvodem přijetí vyhlášky je účinnost novely zákona o přestupcích, která od 1.
října 2016 přinesla změnu možnosti obce regulovat dobu nočního klidu. Zastupitelstvo vyhlášku
schvaluje a vyhláška je vyvěšena na stránkách obce.
4. Směnné smlouvy - během roku 2016 probíhaly směny mezi obcí Trusnov a Pardubickým
krajem. Ještě je třeba dořešit směny dvěma fyzickým osobám. Jedná se o pozemky p.č. 36/12 40
m2 a p.p.č. 604 18m2 za p.p.č. 36/10 40 m2 a druhá směna p.p.č.66/32 61 m2 za p.p.č.66/34 75
m2. Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr směny a směnu těchto pozemků.
5. Odkup pozemků - zároveň jako probíhaly směny mezi Pardubickým krajem a Obcí
Trusnov, následně směnné smlouvy (viz. 4) je třeba dořešit odkup pozemků od dvou fyzických
osob. Jedná se o pozemky p. č. 65/34 49m2, p.p.č 65/35 24 m2, p.p.č. 65/36 22 m2, p.p.č. 65/33
12 m2 a p.p.č. 602 10 m2. Cena je stanovena úředním odhadem.
6. Darovací smlouvu TJ Jaroslav - Byla projednána žádost TJ Jaroslav o příspěvek na
sportovní činnost a následně schválena darovací smlouva na částku 5000,- Kč.
7. Smlouva o právu provést stavbu ŘSD - jedná se o pozemek p. č. 418/8 26 m2. Na základě
schůzky se zástupci ŘSD zastupitelstvo pověřuje p. starostu M. Frimla podpisem této smlouvy
v původním znění.
8. Záměr obce – projektová dokumentace

- obecní zastupitelstvo schvaluje zadání

projektové dokumentace firmě PRODIN - 1250 m chodníku v obci Trusnov „Zvýšení bezpečnosti
v obci Trusnov“
9. Rozpočtové opatření – obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření, které se týká
úprav rozpočtu
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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 1 273 tis. Kč, u České spořitelny 1 779 tis. Kč. Celkem
3 052 tis. Kč.
2. Jednání s firmou Fortech - Firma Fortech – je uzavřena nová smlouva – firma zvýší
rychlost o jednotku obyvatelům obce a na obecní úřad a do knihovny zavede bezplatně internet.
Na obecním úřadě se zruší připojení přes pevnou linky O2.
3. Informace o dotacích - Dotace na kapličku v Trusnově nedopadla, dotace na dětské hřiště
Opočno – schválena ve výši 176 tis. Kč
4. Prodloužení větve vodovodního řádu - Řeší se prodloužení vodovodu od Janeckých – je
doporučeno prodloužit větev na vodovodu o 70 m, průměr 110 cm.
DALŠÍ INFORMACE:
-

Probíhá výstavba oplocení u budovy bývalé školy,
úklid,

čistění

rybníčka
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Nejen o prázdninách bezpečně na jízdním kole
Jistě každý rodič chce, aby jeho dítě přestálo nejen prázdniny bez úrazu. Jednou z možností
úrazu na jízdním kole je nedodržení § 58 zákona č. 361/2000 Sb., který hovoří o používání
ochranné přilby na kole. Cyklista mladší 18 let je dle této normy povinen za jízdy použít ochrannou
přilbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Pokud se podíváme na statistiku
nehodovosti cyklistů, tak např. v letech 2010, 2011 a 2013 došlo k 70, 50 a 64 smrtelných úrazů
cyklistů a 63, 45 a 54 případech z celkového množství smrtelných úrazů neměli cyklisté na hlavně
ochrannou přilbu. Při nehodách cyklistů úraz hlavy tvoří 44 %, paže 27 %, břicha 6 % a kolena 23
%. Hlava pády z kola odnáší nejvíce. Pokud např. cyklista při rychlosti pouhých 15 km/h (25 km/h)
spadne po hlavě dolů, tak jeho pád odpovídá skoku po hlavě na beton z výšky 1 metru (2,5
metru).
Rozumní lidé tedy používají při jízdě na jízdním kole ochrannou přilbu.
Čerpáno z Holických listů
Informace městského úřadu Holice
Uzavření oddělení občanských průkazu a cestovních dokladů v pátek 7. července 2017
Upozorňujeme občany Holic a okolních obcí, že z důvodu účasti na povinném školení a čerpání
dovolených bude v pátek 7. července uzavřeno na Městském úřadě v Holicích pracoviště
občanských průkazů a cestovních dokladů.
Informace MUDr. Bohdana Flídra
3. - 4. 7. + 7.7. – DOVOLENÁ LÉKAŘE – zastupuje MUDr. Veselka v Dašicích, V Moravanech
bude ordinovat v úterý 4.7. od 7.00 - 9.00 hodin. Zdravotní sestra bude přítomna denně od 7.00 12.00 hodin. V pondělí 10.7. odpadá odpolední ordinace.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Obec Franclina – 11. 7. 2017 od 7.30 – 12.30

Trhy v Holicích – Holubova ulice – vždy v pondělí:
17. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10., 20. 11., 11. 12. a 18. 12.

Termíny odvozu popelnic v roce 2017
12. července, 9. srpna, 6. září, 4. října, 1. listopadu, 29. listopadu, 27. prosince 2017
Svozový den –středa - po 4 týdnech
Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční 22.9.2017 od 16.00 hodin
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že od začátku prázdnin je v Trusnově za hospodou umístěn
KONTEJNER NA KOVOVÝ ODPAD.
Bude sloužit pouze pro tento druh odpadu a je pro všechny naše obce.

STÁLE SE OPAKUJÍCÍ 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
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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

Žij blaze v plném zdraví, měj všechno, co Tě baví,
samé růže, vonné kvítí, spokojenost, dlouhé žití.

Upozorňujeme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jubilea byla zveřejněna, aby tento svůj požadavek oznámili na obecním
úřadu, popř. tel. 725241455. Děkuji

NAROZENÍ
15. dubna 2017 se narodila rodičům Monice Vaňkové a Stanislavu
Špačkovi dcera Ema Špačková.
2. května 2017 se narodila rodičům Anetě Dundové a Tomáši
Roušalovi dcera Diana Roušalová.
10. května 2017 se narodila rodičům Lence Tomáškové a Lukáši
Kňourkovi dcera Adéla Kňourková.

ÚMRTÍ
8. dubna 2017 zemřel pan Břetislav Doskočil, Trusnov 60 ve věku nedožitých 92 let.
29. dubna 2017 zemřel pan Josef Motyčka, Franclina 4 ve věku 92 let
Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout..
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VZPOMÍNKY NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2017 ve
fotografiích
Čarodějnice – z důvodu chladného počasí se tentokrát čarodějnice
přesunuly o týden později – 7.5.2017
nejdříve byly připraveny pro děti soutěže,
poté tradiční opékání párků,
letos poprvé lampionový průvod a
nakonec dorazil kouzelník "Mánes"
se svoji asistentkou "Maidou Raidou"

OKOLO RADHOŠŤSKÉHO ZVONU
3. června
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Oslavy 120 let SDH TRUSNOV
29. května

Bašapa

crazy bubles

výstava

požární útok našich nejmenších

netradi ční štafety
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ORKSKOVÉ KOLO TYNÍŠŤKO

Ženy – zúčastnily se pouze ženy z Trusnova.

Muži:
1. místo Týníštko
2. místo Uhersko
3. místo Trusnov
4. místo Jaroslav
5. místo Radhošť
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DĚTSKÝ DEN
V sobotu 24.června jsme na hřišti za školou odstartovali letošní oslavu dětského dne pod
názvem Hedvábnou stezkou okolo Trusnova. Naši čínští průvodci prověřili zdatnost
cestovatelů osmi zkouškami, mezi kterými nechyběl souboj s velmistry ve hře ping pong a
domino.

Děti si vyzkoušely hod nudlí, akupunkturu, sypaným
čajem

malovaly čínské znaky,
prověřily svoji obratnost s pytlíky rýže na hlavě a zkusily si složit tangramový obrazec.
Na hřišti je čekalo i stanoviště, ze kterého si odnášely šperky a drahokamy vytvořené s naším
tajemným čínským hostem a mohly si nechat změnit obličej naší nejšikovnější malířkou
dětských obličejů a čínských očí.
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Vzhledem k počasí byla
jednou
z
největších
atrakcí zábava s vodou,
ale příchod mistra světa v
dálkovém
běhu,
který
dětem rozdal odměny za
zdolání stezky, všechny
rozjásal ještě o stupínek
víc .

Krásné vystoupení nám
tentokrát
obstaralo
družstvo gymnastek z
Tělovýchovné
jednoty
Sokol Vysoké Mýto.

Přetahování o dort s opravdovým čínským drakem a mísu melounu skončilo remízou, takže
ceny připadly ke všeobecnému veselí všem přítomným. Tímto děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří chystali a zajišťovali všechny atrakce pro děti, dodávali neúnavně výborné občerstvení,
tvořili plakátky, pekli dorty, chystali a rozdávali
klasické čínské pochoutky, sekali a prosekávali
trávníky i houští, přivezli sponzorské dary pro děti,
zapůjčovali ozvučení a obstarávali dobrou náladu!
Doufám, že už se všichni těší na příští oslavy našich
Trusnováčků a dalších malých návštěvníků z okolí!
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SPOLEK PŘÁTEL SPORTU připravuje
26. srpna NOHEJBALOVÝ TURNAJ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SDH Trusnov připravuje na září 2017
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
bližší info na plakátech

Už bude ten velký den,
kdy už budu školákem!
Ráno vstanu pěkně včas,
ať nemusím pospíchat.

Naši prvňáčkové : Vanesa Fligerová
Matěj Šimon

Hned po ranní hygieně
říkám mámě: „Tak už jdeme!“
Ale ještě máme čas,
stihnu se i nasnídat.
Už se těším do školy,
na děti i úkoly
i na paní učitelku.
Už půjdeme – za chvilenku.

Milí prvňáčci, přejeme Vám, aby se vám ve škole nejen líbilo, ale i dařilo. Doufáme, že zde
získáte mnoho nových kamarádů, zážitků a krásných vzpomínek.
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ŘÍJNU 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.září 2017
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