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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, čas prázdnin,
dovolených nám vš em utekl jako voda a máme tady
podzim a s ním poslední čtvrtletí roku 2017, proto Vám
vš em do dalš ího roku přeji moc a moc zdraví, š těstí,
rodinné pohody…….

PRANOSTIKY

1. Svatý František - v poledne košile, ráno kožíšek.
2. Když na podzim rostou hodně houby a veverky vybíhají až do polí,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

bude tuhá zima.
Když krtkové ryjí na podzim v dolinách bude tuhá zima, ryjí-li ale
na vršcích, bude zima mírná.
Když na Vše svaté padá mlha, bude do adventu bez sněhu. 1.11.
Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná, je-li jasno,
bude zima tuhá. 11.11.
Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se
v lednu chystá. 21.11.
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží. 30.11
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z 3. veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 28. 7. 2017
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 30. 6. 2017 – zprávu podala účetní obce ing. Kolenová
Markéta, příjmy celkem jsou ve výši 2 249 615,- Kč, z toho daňové 1 868 300,- Kč. Rozpočtové
výdaje jsou ve výši 1 776 876,- Kč, největší položkou jsou výdaje za opravu oplocení školy a
zřízení dětského hřiště v Opočně. Rozdílem příjmů a výdajů je zisk ve výši 472 738,- Kč.
2. Stav finanční prostředků – o stavu finančních prostředků na účtech informovala rovněž
ing. Kolenová – u ČNB je 2 104 902,- Kč a u České spořitelny 1 441 503,- Kč.
3. Smlouva o poskytnutí dotace z POV - Byla schválena smlouva o poskytnutí dotace z POV
na oplocení bývalé školy v Trusnově. Krajský úřad poskytl 150 tis. Kč.
4. Směnné smlouvy – Byly schváleny směnné smlouvy mezi občany a Obcí – jedná se o
směnu chodníků a zahrad (p. Kysilka, p. Horáček)
5. Odkup pozemků – Byl schválen odkup pozemků od ing. Hemera a p. Šťastného – p.č.
65/34, 65/35, 65/36, 65/33 a 602. Jedná se o chodníky u předzahrádek.
6. Rozpočtové opatření – Jedná se o zvýšení rozpočtu dle přidělených dotací
7. Vyhláška – noční klid – p. Vojtíšková připomněla vyhlášku o nočním klidu – dle žádosti
byla schválena výjimka pro soukromou akci fyzické osoby z Opočna na 26. 8. 2017
8. Darovací smlouva – byla schválena darovací smlouva s Oblastní charitou Pardubice ve
výši 5 000,- Kč.

Různé:
Informace podal p. starosta obce M. Friml
-

Dětské hřiště v Opočně je dokončeno a připraveno ke kolaudaci na 14.8.2017

-

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou v říjnu

-

Na Obecním úřadě byla zrušena O2 pevná linka, byl zaveden a posílen internet od
společnosti FORTECH Litomyšl
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-

Dobrovolný svazek obcí Holicka bude v r. 2018 opět poskytovat dotace, je třeba navrhnout
záměr využití

DALŠÍ INFORMACE:
-

Proběhla výstavba oplocení u budovy bývalé školy

-

Nové oplocení u hydroglobusu

-

Výstavba dětského hřiště v Opočně

Trhy v Holicích – Holubova ulice – vždy v pondělí:
16. 10., 20. 11., 11. 12. a 18. 12.
3

•

Termíny odvozu popelnic v roce 2017

4. října, 1. listopadu, 29. listopadu, 27. prosince 2017
Svozový den –středa - po 4 týdnech
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.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO KONTEJNERU VHAZOVALI POUZE ODPAD K TOMU URČENÝ
(a ne dveře od auta včetně skel!!!)
POKUD SE BUDE SITUACE OPAKOVAT BUDEME NUCENI UČINIT PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ

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

Volby 2017
Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb.
vyhlásil na pátek dne 20.října 2017 (v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin) a sobotu dne 21.října
2017 (v době od 08:00 hodin do 14:00 hodin) volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky (dále jen „volby“) Volby se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhláškou č. 233/2000 Sb., zákona o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Voliči s trvalým pobytem v naší obci mohou volit v 1 stálém volebním okrsku, jež je
umístěn v budově bývalé školy v Trusnově.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let, je v obci přihlášen k trvalému pobytu a nevznikly u něj překážky ve výkonu volebního práva.
V případě, že se volič nebude moci v místě svého bydliště voleb zúčastnit, může již v těchto dnech
požádat o vydání tzv. voličského průkazu, a topodáním žádosti buď v listinné podobě (s úředně
ověřeným podpisem voliče) nebo podáním žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky
voliče, a to nejpozději do pátku dne 13. října 2017. Osobně si může volič o voličský průkaz
požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do středy dne 18. října 2017 do 16:00
hodin (v tomto případě pak není nutné podávat písemnou žádost). Voličský průkaz lze předat i
osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, jestliže o to požádá. Na tento
voličský průkaz pak může volič hlasovat mimo volební okrsek, do kterého dle místa svého trvalého
pobytu přísluší. Volí-li volič v jiném kraji než ve svém domovském, pro který obdržel sadu
hlasovacích lístků do své domovní schránky, tj. mimo Jihomoravský kraj, obdrží sadu hlasovacích
lístků pro konkrétní kraj přímo ve volební místnosti. Voliči, kteří budou volit na voličský průkaz
v zahraničí (v tzv. zvláštních volebních okrscích), volí kandidáty pouze ze Středočeského kraje,
který byl jako volební kraj dne 5. května 2017 vylosován Státní volební komisí.
Voliči obdrží hlasovací lístky pro volby do svých domovních schránek nejpozději do úterý dne 17.
října 2017, příp. pak ve dny voleb v jednotlivých volebních místnostech.
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Aktuální informace k volbám jsou rovněž průběžně doplňovány na internetových stránkách
Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz v odkaze volby.
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

Náš zpravodaj má věrnou čtenářku, naší bývalou občanku z Trusnova čp. 49,
paní Jarmilu Jiroutovou (96 let), nyní bydlištěm Dukovany - Mohelno.
Její syn Mirek Jirout - nám zaslal i její fotografii, kterou tímto zveřejňuji.
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Londýn z Pardubic? Sen se stal skutečností!

Chcete vidět Big Ben,
Tower
Bridge,
vyzkoušet Londýnské
oko nebo vyrazit za
nákupy na Oxford
Street?
Město
historických památek
a výhodných nákupů
otevřelo své brány
pro cestující z východních Čech, ale také třeba z Kolína, či Jihlavy. Anglický skvost na řece
Temži se tím stává ještě dostupnější. Největší evropská nízkonákladová letecká společnost
Ryanair ve spojení s Letištěm Pardubice od 5. září otevírá novou přímou linku Pardubice –
Londýn. Od podzimu navíc přivítá cestující nový moderní terminál. „Výstavba terminálu
nabídne cestujícím moderní pohodlné prostory a doplňkové služby i novou příjezdovou
komunikaci,“ uvedl náměstek hejtmana pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš.
Nejlepším obdobím k prohlídce Londýna je září a říjen. Obvykle bývá teplo a minimum dešťů.
Za nákupy je nejpříhodnější vyrazit hned po Novém roce, kdy jsou výprodeje v plném proudu,
ovšem díky posilující koruně jsou zde nákupy výhodné po celý rok. Můžete navštívit i Britské
muzeum,
které
je
jedním
z největších
a
nejvýznamnějších center historie a kultury na světě, a
vstup je, světe div se, zdarma jako v celé řadě dalších
londýnských muzeí a galerií.
Pro mnoho z nás je Letiště Pardubice svou blízkostí
velmi dobře dostupné a proti jiným letištím světa
nabízí další velkou výhodu – parkování zdarma. Odlety
do Londýna a zpět budou 3 x týdně, a to v úterý, ve
čtvrtek a v sobotu. Od listopadu ke komfortu
připočtěme ještě nový terminál. Ceny letenek začínají
od neuvěřitelných 799,- Kč (pokud však budete mít
štěstí, můžete pořídit letenky v akci ještě levněji)! “Letiště Pardubice očekává, že tuto linku
může využít kolem padesáti tisíc lidí ročně. Lety se pro velký zájem dobře plní, doporučujeme
proto cestujícím, aby si výhodné letenky pořídili v předstihu„, řekla nám ředitelka letiště
Hana Šmejkalová
www.airport-pardubice.cz, www. ryanair.com

ČEZ Distribuce, a.s.
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
19. 10. 2017 od 9.30 – 15.30 hodin obec FRANCLINA – celá obec
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VZPOMÍNKY NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2017 ve
fotografiích

Nohejbalový turnaj 26.8.2017
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Posvícenská zábava

foto: Martin Žilka

Oslavy SDH Litětiny

Náš sbor obdržel pozvánku na oslavy 120 let výročí
založení SDH Litětiny. Naši muži se
zúčastnili slavnostního průvodu.
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Vítání občánků

24. září jsme přivítali čtyři občánky:
Diana Roušalová, Ema Špačková, Šimon Motyčka, Adéla Kňourková

Děti přednesly básničky - Matýsek
Vojtíšek, Emička Spálenská, Terezka
Jílková, Anička Spálenská, a Markétka
Šťastná
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Fotbal v Jaroslavi…

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU
Vás zve na

16. prosince 2017. Prezentace od 8.00, hrají se dvouhry – pouze neregistrovaní,
občerstvení zajištěno, sponzorské příspěvky vítány. Na Vaši účast se těšíme.

Na 9. prosince 2017 odpoledne a navečer připravujeme vánoční program:
- přijede loutkové divadlo Kozlík s pohádkou
- zahraje Barevná muzika
- navštíví nás ČERT A MIKULÁŠ
- a také se trochu naladíme do vánočního
času...
Moc Vás již teď všichni zveme

A opět jsme u konce našeho zpravodaje.
Chtěla bych vám touto cestou popřát
V TEN KOUZELNÝ VÁNOČNÍ ČAS, AŤ PŘÁNÍ SE VYPLNÍ KAŽDÉMU Z VÁS.
DĚTI I DOSPĚLÍ V ZÁZRAKY UVĚŘÍ, LÁSKU A ŠTĚSTÍ NALEZNOU U DVEŘÍ.
KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A MNOHO ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO ROKU!
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 2018.
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 2017
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