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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás u našeho dalšího čtení a také v novém roce 2018. Přeji
Vám i vašim rodinám hodně zdraví, štěstí, pohody…

PRANOSTIKY

1. Když se dobře staví sněhuláci, bude pěkné léto.
2. Na dvanáctý den od Narození Páně se dny prodlužují o kohoutí
krok (6.1)
3. Je-li v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hojně brambory.
4. Na svatého Blažeje vody plné koleje (3.2.)
5. Svatý Valentin – první jarní svátek, svatý Matěj – druhý jarní
svátek
6. Jedí-li se koblihy na slunci, budou se malovaná vejce jíst na peci.
7. Svatý Josef cesty zpevňuje a po nich do polí vyhání (19.3.)
8. Až teprve pod ochranou závoje Panny Marie každá louka ožije
(25.3)
9. Na Kvida už končí zima (31.3.)
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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem obecního zastupitelstva popřál do nového roku 2018
hlavně pevné zdraví, rodinnou i společenskou pohodu. Zároveň bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci
v roce 2017.
Zároveň bych chtěl několika větami zhodnotit uplynulý rok 2017 v obci, z pohledu obecního
zastupitelstva.
Již ke konci února začaly přípravné práce na výstavbě nového plotu u budovy bývalé školy, které
pokračovaly v jarních měsících bouráním stávající podezdívky, a betonáží nové. Poté následovalo
vyzdívání nové podezdívky a plotových sloupků.
Pro zajímavost uvedu, že bylo zpracováno cca 35
m3 betonu, 7200 ks cihel Klimker a cca 7 t zdící
malty. Je pravdou, že se nám nepovedl celý plot
zkompletovat do oslav 120 let Hasičského sboru
v Trusnově, ale koncem září byla celá akce
dokončena montáží kovaných plotových dílců.
Během

letních

měsíců

proběhla

také

v Opočně výstavba dětského hřiště, na které byla také sehnaná dotace ve výši 151 tis. Kč, při celkových
nákladech 241 tis. Kč.
Zároveň koncem května proběhly oslavy 120 let
založení SDH Trusnov, které se setkaly s kladnou odezvou.
Z tohoto místa bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se
zapojili jak do výstavby dětského hřiště, tak do výstavby
plotu u bývalé školy v Trusnově, tak i do sportovních i
společenských akcí typu dětského dne.
Teď ve zkratce co se plánuje z hlediska Obecního
úřadu na rok 2018:
-

Prodloužení vodovodního řádu v Trusnově směrem ke Schneiderovým

-

Rekonstrukce kabeláže veřejného osvětlení podél chodníků a posílení osvětlovacích stožárů
v Trusnově

-

Rekonstrukce místní komunikace k Flígrovým

Zajisté i během roku 2018 bude probíhat průběžná údržba zeleně a obecního majetku v mezích
finančních možností.
Dalo by se psát podrobněji, ale o zásadní věci o dění v Trusnově, Opočně, Žice a Franclině jsem se
s Vámi podělil.
Děkuji
Friml Milan
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 13. 10. 2017
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 30.9.2017 - Zprávu o plnění rozpočtu k 30.9.2017 přednesla účetní
obce ing. Kolenová Markéta. Celkové rozpočtové příjmy činí 3 522 567,- Kč, z toho daňové
3 037 141,-Kč. Z významnějších položek jsou poplatky za odpad v částce 101 450,- Kč,
dotace na opravu školy 150 tis. Kč, na výstavbu hřiště v Opočně 151 tis. Kč. Celkové
výdaje 2 561 600,- Kč, z toho např. náklady na hřiště v Opočně 241 tis. Kč. Rozdílem
hospodaření obce k 30. 9. je zisk ve výši 940 998,- Kč.
2. Stav finančních prostředků na účtech k 30. 9. 2017 - na účtě u České spořitelny je 1 104 769,Kč, u ČNB 2 898 032,- Kč.
3. Úprava cen pozemků – Starosta p. Friml přednesl návrh na úpravu cen obecních pozemků,
která při prodeji byla dosud ve výši 10,- Kč/m2. Po zdůvodnění a projednání byla schválena
cena 35,- Kč/m2 s platností od 1.11.2017.
4. Záměr prodeje pozemků, prodej pozemků - Byly projednány tři žádosti o prodej pozemků a
schválen záměr prodeje
následujících pozemků:
40/3, 65/7, 66/15, 66/22,
66/1,

148/36,

148/22

vše v k. ú. Trusnov předzahrádky.
5. Bezúplatný převod pozemku
z vlastnictví
Pardubického kraje - Byl
projednán bezúplatný převod pozemku z vlastnictví Pardubického kraje na obec Trusnov,
jedná se o 12 m2.
6. Rozpočtové opatření - jedná se o úprava položek daňových příjmů
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Různé – informace k volbám do Poslanecké sněmovny ČR, konaných ve dnech 20. - 21. 10.
2017, chystaná akce – čištění příkopu za Bečkovými, prodloužení vodovodu směrem ke
Schneiderovým, je zpracován projekt, informace k přípravě projektu na chodníky,
předběžné informace k mikulášské nadílce s loutkovým divadlem a rozsvícením stromečku
s koledami Barevné muziky
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Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 18. 12. 2017

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 30.9.2017 – Zprávu o plnění rozpočtu k 30. 11. Podala účetní obce
ing. Kolenová, informovala o významnějších položkách. Rozpočtové příjmy celkem byly ve
výši 4 100 tis. Kč a výdaje 3 070 tis. Kč.
2. Stav finančních prostředků na účtech – celkem je 4 122 600,- Kč, z toho u ČNB 3 373 tis. Kč, a
u České spořitelny 749 600,- Kč.
3. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 – účetní obce přednesla návrh rozpočtu na rok 2018,
který byl vyvěšen na úřední desce obce. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši
4 854 800,- Kč. Nejvyšší plánovanou položkou ve výši 2 mil. Kč jsou výdaje na opravu
veřejného osvětlení v Trusnově. Z tohoto důvodu je v plánovaných příjmech položka 1 600
tis. Kč –

financování z rezerv na účtech obce.

4. Schválení návrhu dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2018 – 2021 – účetní obce
přednesla návrh dlouhodobého rozpočtového výhledu na rok 2018 – 2021, pro každý rok je
plánován ve stejné výši 2 800 tis. Kč.
5. Inventarizace majetku – bude provedena pravidelná inventarizace majetku obce k 31.12.2017.
Jmenovanou inventarizační komisí ve složení p. Jílek Jaroslav, p. Vojtíšková Lenka, p.
Motyčková Hana.
6. Prodej pozemků dle vyvěšených záměrů – jedná se o p.č. 66/15, 66/21,66/1, 148/22, 148/36,
148/37,40/3, 65/7 - vše v k.ú. Trusnov.
7. Záměr prodeje pozemků – byl schválen záměr prodeje pozemků v k.ú. Opočno a Trusnov
(předzahrádky), bude vyvěšeno na úřední desce – jedná se o pozemky 362/8 v k.ú. Opočno
n. Loučnou a 597/1, 66/13 v k.ú. Trusnov – jedná se o předzahrádky.
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – s firmou
Energomontáže, jedná se o přípojku k výstavbě rodinného domu
9. Smlouva o právu provést stavbu ŘSD – s firmou Satra s.r.o. v souvislosti se stavbou dálnice D
35.
10. Rozpočtové opatření – jedná se o doúčtování výdajů z voleb
11. Dodatek č. 6 ke smlouvě s Hospodářskou a lesní společností s.r.o. – prodloužení nájemní
smlouvy
12. Poplatek za psy, TKO – v nezměněné výši
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Záměr výstavby základnové stanice společnosti Vodafone – se záměrem výstavby základnové
stanice společnosti Vodafone s vytipováním lokality pro tuto stanici seznámil zástupce společnosti
4

Vodafone p. Petr Dymák. Po diskusi o tomto záměru, dotazech z řad občanů i projevech
nesouhlasu, bylo dohodnuto, že p. Dymák poskytne další podrobnější informace k záměru na
dalším jednání.
2) Informace ze Dobrovolného svazku obcí Chroustovice – zdražení vody
3) Další připomínky občanů
PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2018
24. ledna 2018
21. února 2018
21. března 2018
18. dubna 2018
16. května 2018
13. června 2018
11. července 2018
8. srpna 2018
5. září 2018
3. října 2018
31. října 2018
28. listopadu 2018
26. prosince 2018
Svozový den – středa – po 4 týdnech
Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční 29. března 2018

Co je Tříkrálová sbírka?
O sbírce
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými
organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách
obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným
koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali už poosmnácté.

Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v
tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do
zahraničí.
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy
podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné.
Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v
daném roce vybírá. Výnos Tříkrálové sbírky 2018 bude rozdělen mezi více než osm set záměrů.

Kdo koleduje?
Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) . Sbírka má ustálená pravidla,
vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.

V Trusnově tato sbírka proběhne ve spolupráci s obecním úřadem
a zúčastní se jí místní děti pod vedením dospělé osoby.
Nás navštíví Tři králové - v sobotu 6. ledna 2018
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Zajímavosti:
Vichřice 29.10.2017 Orkán Herwart, vichřice, která byla dle
meteorologů nejničivější od orkánu Kyril v roce 2007, také
zasáhla naši obec. Škoda byla následně nahlášena na
pojišťovnu a poté firmou opravena. Došlo ještě k malým
škodám - autobusová čekárna Trusnov – rozbité boční sklo.
V důsledku orkánu došlo k přerušení dodávky el. energie pro
nás již nezvykle dlouhou dobu a to cca 8 hodin. Na majetku
obhospodařovaném Hospodářskou a lesní společností
Uhersko s. r. o. je přibližně 350 m3 polomů a vývratů při
výměře 350 ha lesa. V lesích obhospodařovaných Lesním
družstvem Vysoké Chvojno je přibližně 5.000 m3 polomů při výměře lesa 4.800 ha. V lesích je třeba stále
dbát zvýšené opatrnosti. Kácení stromů Vlastníci pozemků, na kterých se stromy nacházejí, jsou současně
vlastníky stromů. Vlastníci stromů mají povinnost o stromy náležitě pečovat. Přestože „vítr“ a „schnutí
stromů“ jsou přírodními vlivy, pokud tak nečiní, jedná se o opomenutí předcházet škodám dle občanského
zákoníku a zákona o ochraně přírody. Povolení není třeba, pokud má strom obvod kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty s celkovou plochu do 40 m2 . V zákoně o
ochraně přírody jsou stanoveny další výjimky, kdy není třeba povolení. Kácení dřevin se zpravidla provádí v
období vegetačního klidu od 31. října do 31. března. Povolení není potřeba ke kácení dřevin, je-li jejich
stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten kdo za
těchto podmínek provede kácení, oznámí to orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. V tomto
případě nemusí být kácení spojeno s výkonem vlastnického práva (např. hasiči). V případech dřevin
rostoucích mimo les rozhoduje o jejich kácení orgán ochrany přírody a krajiny. Tímto orgánem je příslušný
obecní úřad. O tom, zda obec bude žádat o povolení ke kácení dřevin, je v prvé řadě příslušná rada obce na
základě zbytkové klauzule upravující rozhodování v záležitostech spadajících do samostatné působnosti
obce. Zastupitelstvo si může tuto záležitost k rozhodnutí vyhradit svým usnesením. V případech, kdy se
jedná o kácení hodnotnějších dřevin, se vychází z odborných posudků Agentury ochrany přírody ČR,
případně ze znaleckých posudků. Za závažný důvod lze například považovat nevyhovující provozní
bezpečnost dřevin, tedy ohrožení zdraví občanů nebo výrazné ohrožení majetkových či jiných hodnot.
Čerpáno z Roveňských listů
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci TRUSNOV
Počet voličů zapsaných do volebního seznamu
172
2 voliči obdrželi voličský průkaz, 1 volič volil na voličský
průkaz
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
106
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
106
Procento účasti 61,9
Volební účast v jednotlivých obcích:
Trusnov
100 voličů
74 volilo – tj. 74 %
Opočno
43 voličů
10 volilo – tj. 23 %
Žika
15 voličů
10 volilo – tj. 66 %
Franclina 14 voličů
12 volilo – tj. 86 %
ANO 2011
Svoboda a přímá demokracie-TOMIO OKAMURA SPD
ČSSD
KSČM
ODS
Česká pirátská strana
Starostové a nezávislí
Dělnická strana sociální spravedlnosti
KDU - ČSL
TOP 09
Cesta odpovědné společnost
Realisté
Rozumní
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55 hlasů
9 hlasů
9 hlasů
9 hlasů
6 hlasů
6 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Zajímavosti z Pardubického kraje:
• bylo zaregistrováno 24 volebních stran (tj. o 5 více než v r. 2013)
• na kandidátních listinách je zapsáno celkem 407 kandidátů (o pětinu více než minule)
• žen kandiduje 114, tj. 28 % (minule 23,5 %)
• průměrný věk kandidátů je 46,57 (minule 46,79)
• nejmladšímu kandidátovi je 21 let (stejně jako minule)
• nejstaršímu kandidátovi je 92 let (minule 88 let)
Nikdy není pozdě nechat si vyčistit komín
Hasičští vyšetřovatelé již mají jasno. Za rozsáhlý požár motorestu u Čtyř kamenů na dálnici D 10
mohly vznícené saze v nevyčištěném komíně. Podceňovaná skutečnost způsobila požár, jehož
škoda byla předběžně vyčíslena na 30 milionů korun.
Požár, který byl hasičům nahlášen krátce před 11 hodinou dopolední v sobotu 18. listopadu, se
dlouhé hodiny nedařilo dostat pod kontrolu. K požáru postupně dorazilo kolem čtyřiceti jednotek. Kromě
středočeských profesionálních, dobrovolných a podnikových hasičů vyjely na místo v rámci mezikrajské
výpomoci také jednotky HZS hlavního města Prahy se zařízením COBRA, které dokáže pomocí vodního
paprsku a abraziva proříznout většinu stavebních konstrukcí. Na zdolání živlu byl na žádost velitele zásahu
vyslán také vrtulník s bambi vakem. Hasiči dostali požár pod kontrolu až krátce před 19 hodinou. To vše
díky jednomu nevyčištěnému komínu.
Přestože topná sezóna oficiálně začala už 1. října, nikdy není pozdě na to, aby komín prohlédnul
odborník a řádně ho vyčistil. Jen tak si budeme jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.
Před samotným čištěním a kontrolou spalinové cesty je nezbytné vytápění na krátký čas přerušit, dočasné
nepohodlí je tedy nezbytná daň za pozdní servis.
„Když vám povodeň vyplaví dům, nebo vichřice odnese střechu, většinou jde o zásah vyšší moci, kterému
velice těžko zabráníte prevencí. Vznícení sazí v komíně ovšem většinou jednoznačně poukazuje na zanedbání
péče o spalinovou cestu. Ukazuje se, že legislativa v péči o komíny má své opodstatnění. Počet komínových
požárů se každoročně šplhá k hranici jednoho tisíce a čas od času to odnese i významná stavba, jakou byl
motorest u dálnice D10,“ říká prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön.
Během loňské topné sezóny, tedy od října 2016 do března 2017, došlo k 921 požárům způsobených
komíny.
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny
bylo takových požárů 788 z celkového počtu 921. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce
komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda dosáhla částky 46,9 mil. Kč. Při
těchto požárech došlo k usmrcení 1 osoby a 30 osob se zranilo.
Jasně vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles, a tuto
skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech
jsou právě při požárech v domácnostech.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními minimálními lhůtami pro čištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů paliv do 50
kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x
ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje
občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena
kontrola spalinové cesty oprávněnou osobou - kominíkem.
Co mohu zkontrolovat sám?
• Je kouřovod řádně upevněn?
• Není plášť spotřebiče nebo kouřovod propálený?
• Fungují uzávěry komínových dvířek?
• Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
• Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
• Je komín na povrchu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý?
• Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od komína a tepelného zdroje?
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150
nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.
hzscr.cz
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KNIHOVNA TRUSNOV
Na úvod Vás chci obeznámit, že si vážím, jak někteří stále nezanevřeli nad knížkami a neustále
docházejí do knihovny. Škoda jen, že knížek je dost, ale čím dál ubývá čtenářů. Myslím si, že i v takové
knihovně je dost pěkných knížek, jak ke čtení romantiky, tak i detektivek. Není problém tu najít i naučné,
zábavné nebo i skutečné příběhy. Samozřejmě nesmíme zapomenout na ty nejmenší, i děti školou povinné. I
pro ně tu máme pěkné knížky. Máme k dispozici časopisy, které jsou ještě téhož roku. Najdete tu třeba
Rozmarýnu, Zahrádkáře, o bydlení, o autech či sportu, 100+1, o válkách i zbraních, zvířatech. Pro děti tu
máme Tom a Jerry, Kačer Donald, Mateřídouška, Sluníčko, Častostroj, My Little Pony, Medvídek Pú, atd.
Tak a teď bych Vás chtěla seznámit se stavem za celý rok 2017. V naší knihovně se nachází celkem
975 knih a k tomu nám Pardubická Krajská knihovna dodává 4x do roka což je 240 knih celkem. Knihy jsou
to pěkné, moderní. Letos se vás zaregistrovalo 11, a z toho jen 2 děti. A za to chci poděkovat těm, kteří jsou
věrní knížkám a docházejí pravidelně
Naši nejčastější čtenáři: p. Vrátil, p. Frimlová, p. Záleská, p. Sýkorová, p. Těšíková, p. Burdová, p.
Kolenová, p. Kováříček, p. Dušková a děti W. Šprincová a Š. Nováček
Otevírací hodiny: každý pátek 17:00 – 18:00
Děkuji, Šprincová

INFORMACE
z oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
CHYSTÁTE SE V LETNÍM OBDOBÍ ROKU 2018 CESTOVAT DO ZAHRANIČÍ?
Zkontrolujte si platnost Vašeho občanského průkazu a cestovního dokladu.
O oba tyto doklady si můžete bez problému zažádat s předstihem 6 měsíců před koncem platnosti.
Vyhnete se tak velkým frontám těsně před letní sezónou a také vyšším správním poplatkům v případě
zrychlených dokladů.
!! Stejně tak zapřemýšlejte, zda nebudete potřebovat dětský občanský průkaz či cestovní doklad pro Vaše
dítě do 15ti let.
Podpora podnikatelů a zemědělců na území MAS Holicko
Ač je programovací období 2014 – 2020 právě v polovině, proces vyhlašování výzev MAS Holicko je
teprve na počátku. A tak bychom chtěli zažehnout jiskru v podnikatelském sektoru na Holicku a
informovat jednotlivé subjekty o tom, že MAS Holicko již funguje a je možné si u ní požádat o dotaci.
V letošním roce se nám podařilo vyhlásit výzvy, a to jak např. pro obce a školy, tak i pro podnikatele
(zemědělské i nezemědělské) nebo pro majitele lesních pozemků. Balíček peněz, který máme pro
podnikatelský sektor je malý (12 mil. Kč), když to rozdělíme na 5 plánovaných výzev, tak je ještě menší.
Přesto alokace výzvy vyhlášené v letošním roce pro programový rámec PRV ve výši 3,7 mil. Kč nebyla celá
vyčerpána.
V rámci této výzvy jsme podpořili 3 zemědělské podnikatele (výše schválené dotace cca 3 mil. Kč) a 1
projekt na lesní oplocenku (výše schválené dotace cca 195 tis. Kč). Kromě toho bylo naším záměrem
podpořit i malé nezemědělské podniky na Holicku. Bohužel nikdo z možných žadatelů projekt nepodal.
Proto bychom Vás chtěli informovat o tom, že v roce 2018 máme opět v úmyslu vyhlásit výzvu pro
podnikatelský sektor, a to v následujících opatřeních:
1. Podpora zemědělských podniků,
2. Podpora potravinářských podniků,
3. Podpora malých podniků,
4. Ochrana lesních porostů,
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům.
Pokud vše půjde dobře, výzva poběží v termínu od 3. 1. – 23. 2. 2018 a bude na ni alokováno 5,6 mil. Kč.
V průběhu této doby budeme v kanceláři MAS Holicko přijímat žádosti o dotaci zemědělských podnikatelů,
výrobců potravin, malých nezemědělských podnikatelů a vlastníků lesa, kteří působí na Holicku. Projekty
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musí být investičního charakteru o velikosti 50 tis. – 5 mil. Kč. Výše dotace se pohybuje od 45% do 100%,
dle typu opatření.
Pokud si myslíte, že by Vám MAS Holicko mohla „vytrhnout trn z paty“ a pomoci zrealizovat Váš
podnikatelský záměr, neváhejte nás kontaktovat buď osobní návštěvou v kanceláři MAS Holicko, Palackého
38, Holice nebo konzultací s vedoucí pracovnicí Ing. Michaelou Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail:
michaela.kovarova@holicko.cz.
Doporučujeme konzultaci s pracovníky MAS Holicko již při přípravě dokumentů pro stavební řízení a dále
při zpracování žádosti o dotaci. Více informací k výzvám MAS Holicko najdete na webu
http://holicko.cz/clld-2014-2020/vyzvy.html .
Michaela Kovářová, MAS Holicko

Volba prezidenta 2018
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28.
srpna 2017.
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12.
ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České
republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý
den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan
České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna
2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o
změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s
výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem
Hlasování do přenosné volební schránky
Pokud se volič ze závažných důvodů (zejména zdravotních), nemůže dostavit do volební místnosti a chce se
voleb zúčastnit, může požádat, aby ho na území příslušného volebního okrsku navštívili členové okrskové
volební komise s přenosnou volební schránkou.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro první kolo volby budou voličům dodány nejpozději tři dny přede dnem volby
prezidenta (tj. v úterý 9. ledna 2018) do poštovních schránek. Ve dnech volby prezidenta pak volič na
vyžádání obdrží sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro případné druhé kolo volby se voličům předem nedodávají. Volič obdrží hlasovací
lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební
místnosti

Městys Chroustovice oznamuje odběratelům
Vážení odběratelé, rozhodnutím Zastupitelstva městyse Chroustovice, ze dne 12. 12. 2017
dochází od 1. 1. 2018 ke změně ceny vodného, a to následovně
Cena vodného za 1 m3 …… 26,09 Kč bez DPH, konečná cena včetně DPH je 30,- Kč
více na www.trusnov.cz – úřední deska
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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

Žít šťastně znamená každý den se radovat z maličkostí a každou minut prožít naplno.
Vše nejlepší.

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

VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2017 ve
fotografiích

Začátkem prosince v čase adventním jsme
s mnoha dobrovolníky připravili pro místní
občany, ale i pro ostatní lidé z okolí

krásnou vánoční výstavu a
výzdobu. Konala se
v budově bývalé školy.
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Následovalo předvedení starých
vánočních zvyků, např.pouštění
lodiček z ořechových skořápek,
házení pantoflem ..
Následovalo dětské loutkové
představení v podání loutkového
divadélka Kozlík – pohádka o
Neposlušných kůzlátkách, představení pro naše nejmenší, ale i
pro dospělé. Zaplněna byla bývalá třída do posledního místa.
Vystoupení dřevěných herců bylo odměněno bohatým potleskem.

Když se začalo stmívat, došli jsme průvodem,
s rozsvícenými lucerničkami k obecnímu úřadu, kde po
rozsvícení vánočního stromu zahrála

Barevná muzika vánoční koledy. Ani jsme si
nestačili tu krásnou vánoční atmosféru užít,
když v tom přijížděli na voze taženými koňmi čerti
s Mikulášem
a
andělem.
Když
jsme
viděli
to
hrozné hořící
peklo, určitě
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v každém dítěti byla malá dušička. Vše vynahradily mikulášské balíčky, které dětem
rozdal
Mikuláš

s andělem.Tato vánoční akce trvala celé odpoledne.

Bylo hodně lidí, kteří strávili vánoční čas se skleničkou svařeného vína nebo grogu, ale i
bramborových placek a voňavého vánočního cukroví. V jejich očích bylo vidět, že akce
měla
krásný
výsledek,
že
několika
hodinová
práce strávená s přípravami měla krásnou
o d ez v u a
že práce nás všech byla ohodnocena. Za
to bych
ještě jednou chtěla poděkovat všem, kdo
se
na
přípravách a vlastní akci podíleli a
účastnili.
Ještě jednou vřelý dík
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Turnaj ve stolním tenisu

1.
2.
3.
4.
5.
8.

Čtyřhra:
1. místo
2. místo
3. místo

–
–
-

Dvouhra:
místo Jiří Vančura
místo Miroslav Jakoubek
místo – Martin Vojtíšek
místo – Martin Vojtíšek ml.
místo – Kudrna
místo – Jakoubek Honza

Vojtíšek Martin, Vojtíšek Martin ml.
Jakoubek Miroslav, Jakoubek Honza
účastníci z Orle
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Turnaj ve stolním tenise – Uhersko 30. 12. 2017
1. místo Martin Vojtíšek
2. místo Mirek Jakoubek
3. místo Marek Vojtíšek
4. místo Martin Vojtíšek ml.

Silvestrovský fotbal 2017
Počasí nepřálo, pěkně pršelo….

SDH Trusnov Vás srdečně zve
dne 27. ledna 2018 v 19.00 hodin na

výROČNÍ VALNOU HROMADU,

která se koná v budově bývalé školy v Trusnově
občerstvení zajištěno, následuje volná zábava
Srdečně Vás zveme!!!
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ UHERSKO
MYSLIVECKÝ PLES
20. ledna 2018 od 20.00 hodin v kulturním domě v Trusnově, občerstvení,
bohatá myslivecká tombola

Připravujeme také

DĚTSKÝ KARNEVAL
únor/březen 2018 od 14.00 hodin v KD Trusnov.
Bližší informace týden před akcí - plakáty,

14. dubna 2018
OKRSKOVÁ ZÁBAVA
v KD v Trusnově od 20,00 hodin
K tanci a poslechu hraje „Bylo nás pět“
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2018.

A jsme zase u konce… přeji Vám krásné a veselé velikonoce

Zas barvíme vajíčka,
co nám snesla slepička.
Modré, žluté, červené
k pomlázce připravené.
Máma peče nádivku
pro Honzu i pro Jitku.
Nesmí chybět kopřivy,
aby chutě vzpružily.
Pak upletem pamihodu,
trocha proutí stačí k tomu.
Vyrazíme na pomlázku,
vyšupeme každou krásku !
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.března 2018
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