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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás u naš eho dalš ího čtení
v novém volebním období, se staronovými zastupiteli a také v novém roce
2019. Přeji Vám i vaš im rodinám hodně zdraví, š těstí, pohody…

PRANOSTIKY

1. Nastane-li Nový rok v úterý, bude zima ještě krutější, ale lze očekávat

úrodný rok.
Hospodář si první leden pamatuje, ten mu na budoucí rok ukazuje.
Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude.
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
Na Hromnice se nemají konat žádné práce, aby hrom neuhodil. 2.2.
Na den svatého Matěje dávají hospodáři na noc ven mokrý ručník,
chytí-li (=zmrzne-li jen trochu), přijde ještě čtyřicet mrazíků, zmrzne-li
na kost, bude velmi chladné jaro s četnými mrazy. Zůstane-li noc
svatého Matěje bez mrazu, bude jaro teplé a příhodné.
7. Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.
8. Mráz po svatém Josefu může uškodit květu, ale již ne člověku.
9. Na svatého Josefa den když jasný, hospodář čeká rok krásný.

2.
3.
4.
5.
6.
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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku již nebudu rekapitulovat loňský rok 2018, který jsme

zhodnotili

v Trusnovském zpravodaji před komunálními volbami 2018.
Ve zkratce bych chtěl připomenout akce naplánované na letošní rok 2019:
Ke konci roku 2018 nám byla přidělena dotace MAS Holice (Místní akční skupina) ve výši
1 000 000,- Kč na rekonstrukci 1. etapy chodníků v Trusnově.
Do konce února by mělo být vyřízeno stavební povolení na opravu veřejného osvětlení, taktéž
v Trusnově, které bychom chtěli také zrealizovat.
Jako každý rok obec žádá o dotaci z Krajského úřadu z Programu obnovy venkova, kdy tyto
dotace bývají většinou přiděleny a v letošním roce bychom je využili na výměnu oken na stávající
jídelně a kuchyni. Dále se nechci již rozepisovat, ale zároveň se připravují akci menšího rozsahu, které
by se měli realizovat průběžně v roce 2019.
Do roku 2019 Všem občanům Opočna, Francliny, Žiky a Trusnova přeji svým jménem i jménem
všech zastupitelů štěstí, zdraví a pohodu v osobním životě.

PS: Z tohoto místa bych rád poprosil a požádal občany, aby i oni svými fotografiemi, názory a
příspěvky se podíleli na vydávání Trusnovského zpravodaje.
Děkuji
Milan Friml

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z ustavujícího zasedání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 2. 11. 2018
Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo obce Trusnov
a) Volí v souladu s § 84 odst. 14 písm.
Zákona o obcích:
1. Starostu obce
p. Milana Frimla
2. Místostarostu obce p. Lenku
Vojtíškovou
3. Finanční výbor v počtu 3 členů
Předseda – p. Říhová Jana
Člen – p. Hloupá Jana
Člen – p. Škorpíková Libuše
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4. Kontrolní výbor v počtu 3 členů
Předseda – p. Motyčková Hana
Člen – Jílek Jaroslav
Člen – Ing. Hemer Jindřich
b) Schvaluje odměny zastupitelů
c) Bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2. zákona o
obcích

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 6. 12. 2018
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2018 – Zprávu o plnění rozpočtu k 30. 11. 2018 přednesla účetní
obce ing. Markéta Kolenová. Seznámila s významnějšími položkami příjmů a výdajů.
Celkové příjmy jsou ve výši 4 024 336,- Kč a celkové výdaje v částce 2 492 087,- Kč.
Rozdílem je zisk 1 532 249,- Kč
2. Stav finančních prostředků na účtech k 30. 11. 2018 – 5 991 923,- Kč
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 – Návrh rozpočtu na rok 2019 přednesla rovněž ing.
Kolenová. Rozpočet je sestaven jako schodkový, celkové příjmy v částce 3 814 400,- Kč
doplňují rezervy na účtech obce ve výši 4 340 600,- Kč. Celkové výdaje jsou ve výši
8 155 000,-, nejvyšší částky jsou plánovány na opravu chodníků v Trusnově ( 3 200 tis. Kč)
a na opravu veřejného osvětlení v Trusnově (2 350 tis. Kč). Rozpočet byl schválen.
4. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2022
5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – jedná se
o umístění el. kabelu přes pozemek obce ke stavbě rodinného domu p. O. M. a Š. K.
6. Rozpočtové opatření č. 7
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 – byla projednána obecně závazná vyhláška 1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1. 1. 2019. Je stanoven poplatek ve výši
550,- Kč za osobu a 550,- Kč za chalupu
8. Darovací smlouva – Charita Pardubice – byl projednán finanční příspěvek (darovací
smlouva) na hospicovou péči pro Charitu Pardubice ve výši 5000,- Kč.
9. Darovací smlouva – vodovod – část vodovodu bude předána obci Ostrov, z celkové
evidenční ceny 11 840 606,50 Kč bude předána část v dohodnuté hodnotě 6 040 302,50
Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Veřejnoprávní smlouva – řešení uzavření veřejnoprávní smlouvy
2. Rozpočtové opatření 5, 6
3. Informace o aktuálních akcích v obci
4. Připomínky občanů v diskusi
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce TRUSNOV
konané dne 5.10.-6.10.2018
Počet voličů zapsaných do volebního seznamu
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
Procento účasti 65,5
Volební účast v jednotlivých obcích:
Trusnov 103 voličů
76 volilo – tj. 73,8 %
Opočno
44 voličů
16 volilo – tj. 36,4 %
Žika
15 voličů
11 volilo – tj. 73,3 %
Franclina 15 voličů
13 volilo – tj. 86,7 %
Hana Motyčková
Milan Friml
Lenka Vojtíšková
Jindřich Hemer
Jaroslav Jílek
Jana Říhová
Jana Hloupá

102 hlasů
100 hlasů
100 hlasů
98 hlasů
97 hlasů
95 hlasů
87 hlasů

Vítězslav Bečka
Petr Zeman

19 hlasů
28 hlasů

Náhradníci:

177
116
116

Volební komise pracovala ve složení: Radka Šplíchalová - zapisovatelka, Jana Sommrová
předsedkyně volební komise, Zdena Zachová, Marie Tomášková, Jaroslav Jílek, František
Sýkora.
PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2019
23. ledna 2019
20. února 2019
20. března 2019
17. dubna 2019
15. května 2019
12. června 2019
10. července 2019
7. srpna 2019
4. září 2019
2. října 2019
30. října 2019
27. listopadu 2019
25. prosince 2019
Svozový den – středa – po 4 týdnech
Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční 15. března 2019
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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 2019 se uskuteční v sobotu 19. ledna 2019

TRUSNOV – OÚ: 8.00 - 9.30 hod
OPOČNO – hasičárna: 10.00 – 10.30 hodin
Výše poplatků je 550,- 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.

Tříkrálová sbírka
Záměry Tříkrálové sbírky 2019
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně
putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území
ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby
se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v
tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení
výtěžku.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.
Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů.

V Trusnově tato sbírka proběhla
ve spolupráci s obecním úřadem
a zúčastnily se jí místní děti
pod vedením dospělé osoby.
Letos byly dvě skupiny dětí.
Nás navštívili Tři králové - v sobotu 5. ledna 2019
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KNIHOVNA TRUSNOV
Začíná nám nový rok 2019 a tím vás chci seznámit o stavu naší knihovny. V knihovně se nachází
1012 ks, a z toho nám každý rok okresní knihovna Pardubice 3x do roka dodává 180 kusů knih.
Samozřejmě, že to nejsou jen beletrie pro dospělé, ale i krásné knihy pro děti malé i velké. Máme tu taky
naučné, pro práci na stavbu i zahradu. Kuchařky nebo rady do domácnosti atd. A i jiná široká škála
zajímavých knih. Samozřejmě najdete tu také různé časopisy. Například rozmarýna, zahrádkáře, automobil,
fotbal, maminka, medvídek Pů, mateřídouška, My little Pony atd.
A teď se vrátím k roku 2018, kde se do knihovny zaregistrovalo 13 lidí. Stálými pravidelnými
návštěvníky jsou Eva Sýkorová, Pavlína Dušková, Marie Frimlová. A taky nesmíme zapomenout na pana
Vrátila, který byl stálým pravidelným návštěvníkem a také na paní Záleskou.
Jinak Vám děkuji, kteří stále čtou krásné knihy, a byla bych ráda, kdyby vás bylo i více.
Do nového roku 2019 vám přeji hodně štěstí a zdraví
Knihovnice Šárka Šprincová
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

Ať každý den, který na světě máš, sobě i druhým radost uděláš.
Přejeme jen to nejlepší k narozeninám.
Vše nejlepší.

Upozorňujeme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jubilea byla zveřejněna, aby tento svůj požadavek oznámili na obecním
úřadu, popř. tel. 725241455. Děkuji
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VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2018 ve fotografiích
Proběhla rekonstrukce místní komunikace k Fligerovým

8. prosince – ČERTOVSKÁ ŠKOLA
V podvečer „Mikuláše“ tj. 6. prosince chodí průvod
Mikuláše, anděla a čertů. V naší obci toto taky
proběhlo, ale hlavní důvod, proč se o tom zmiňuji,
bylo krásné vytvoření „pekla“ a „nebe“ v budově
bývalé školy.

Několik dobrovolníků
pod vedením manželů
Kudrnových vytvořilo
ve sklepě „PEKLO“.
V pekle
malým
i
velkým
hříšníkům
vážili pekelníci jejich
těžké hříchy a pak je
7

nechali vyčistit si svoji knihu osudu pekelnými úkoly. Někteří odcházeli poznamenaní
začerněnou tváří, která značila prohru s čertem v kartách.
…Čerti a čertice vystupují většinou v černém
oblečení.
Zjev bývá především spojován s kozlem, ale
v pověstech vystupuje i jako černý pes
s ohnivýma očima, nebo na sebe berou podobu
různých zvířat. Čert s lidmi uzavírá smlouvy
stvrzené krví, výměnou za duši přinášel obvykle
bohatství, poklady, moc, ovšem na omezenou
dobu. Někdy bylo možné se čerta zbavit
vyhranou sázkou. Mimo to se jak známo čert
bál svěcené vody a kříže.

Toto se ovšem v pekle nedělo. Ba naopak se v našem pekle
podával chutný čertovský gulášek a k pitíčku byl čert, ale ve
skleničce.
Po zdolání několika schodů jsme se dostali do „NEBE“.
V podvečer štědrého dne se celé nebe chystá na velkolepé
oslavy Ježíškových narozenin. I v našem nebi jsme potkali
několik andělů i malých andílků.
8

Nicméně jisté je, že anděl našel v nebeské knize všechny příchozí, jako hodné vstupu
přes nebeskou bránu. Pokud se jim podařilo najít ve své paměti pár svých dobrých
skutků a pomohli andílkům s jejich úkoly, mohli se napít andělského nápoje, pojíst trochu
místní krmě a dostali od svatého Mikuláše malou odměnu na zakousnutí i na památku.
Andílci je ještě na rozloučenou posypali zlatým nebeským prachem a poté mohli

pokračovat zpět do světa za další zábavou
Akce byla hodnocena velice dobře. Lidé odcházeli spokojeni s veselou jiskrou v očích.
Všem zúčastněným, ale hlavně pořadatelům, vřelý dík.
příspěvek Markéta Kolenová
Během odpoledne se
odehrálo
loutkové
představení
v podání loutkového
divadélka Kozlík p.
Pavlína Rezková (Kudrnová) – PEKELNÁ
BRÁNA A JAK MIKULÁŠ BERLU
ZTRATIL,
představení
pro
naše
nejmenší, ale i pro dospělé. Zaplněna
byla bývalá třída do posledního místa.
Vystoupení
dřevěných
herců
bylo
odměněno bohatým potleskem.
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Svatba – Radek Motyčka a Lenka Bělohlávková
15. prosince 2018

Hasiči z Trusnova připravili našemu členovi – bránu
10

Turnaj ve stolním tenisu

Letošní turnaj, v pořadí již 22. ročník, byl tak trochu výjimečný. Před koncem turnaje
se po větrné smršti náhle vypadl elektrický proud a tento turnaj se poprvé v historii
nedohrál. Do semifinále však postoupili: Jiří Vančura, Martin Vojtíšek, Marek Vojtíšek a
Martin Vojtíšek st. Poháry se tedy nemohly rozdat dle zasloužených výsledků. Nebylo
tedy možné dohrát ani čtyřhru… tak uvidíme snad bude za rok líp…

Silvestrovský fotbal 2018

Počasí přálo, bylo nádherně. Účast tomu odpovídala …
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1. ledna 2019 proběhl 0. ročník Novoročního setkání u Neulustu.
Buřtík, poleno, pití a čepice – zahajuje se tradice

Ať přátelství se uchová v polovině cesty z Uherska i z Trusnova
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SDH Trusnov Vás srdečně zve
dne 26. ledna 2019 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!!!

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ UHERSKO

MYSLIVECKÝ PLES

19. ledna 2019 od 20.00 hodin v kulturním domě v Trusnově, občerstvení,
bohatá myslivecká tombola

Připravujeme také

DĚTSKÝ VODNICKÝ KARNEVAL
16. února 2019 od 14.00 hodin v KD Trusnov.
Bližší informace týden před akcí - plakáty,

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2019.
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 2019
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