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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
podzim je už v plném proudu, konečně přiš la očekávaná vláha a s ní začaly po dlouhé době
růst houby. Děti už dávno sedí ve š kolních lavicích, a nám vš em začíná doba úklidu na
zahrádkách a příprava na zimní období. A tak mi dovolte, seznámit Vás v dalš ím čísle
zpravodaje o činnosti obecního zastupitelstva, a i dalš ích událostech v
naš í obci.

PRANOSTIKY

1. Spadne-li v říjnu listí, bude
mokrá zima.

2. Když dlouho listí nespadne,
tuhá zima se přikrade.

3. Čím dříve listí opadne, tím
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

úrodnější příští rok.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho
nepobude.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda
krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z 3. veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 4. 7. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 31.5.2019 – zprávu o plnění rozpočtu podala účetní obce ing. Kolenová.
Rozpočtové příjmy jsou ve výši 1 569 163,- Kč, z toho příjmy daňové 1 509 tis. Kč. Rozpočtové
výdaje byly ve výši 1 018 673,-, rozdílem je kladný výsledek v částce 550 490,2. Stav finančních prostředků na účtech k 31.5.2019 – 6 441 575,- Kč, u ČNB je 5 490 809,- a u České
spořitelny, a.s. 950 766,- Kč.
3. Prodej pozemku v Opočně p .č. 362/31. a záměr prodeje pozemků v k.ú. Uhersko – p č. 1129 a p.
č.1128 a záměr prodeje pozemků p. č. 589 a p. č. 90/7 v k. ú. Trusnov – Byl schválen prodej
pozemku p.č. 362/31 v Opočně (část dvorku).. Dále byl projednán záměr prodeje p.č. 1199 (288
m2) a p.č. 1128 (203 m2) v k.ú. Uhersko. Jedná se o pozemek Lesní a hospodářské společnosti
Uhersko. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem, pokud toto odsouhlasí i ostatní obce jako
spoluvlastníci. Byl také schválen záměr prodeje p.č. 589 a 907 v k.ú. Trusnov.
4. Darovací smlouvu s Oblastní charitou Pardubice a veřejnoprávní smlouvu s Krajskou knihovnou
v Pardubicích- Zastupitelstvo projednalo a schválilo darovací smlouvu pro Oblastní charitu
Pardubice, jedná se o částku 5 000,- Kč. Dále bude uzavřena veřejnoprávní smlouva s Krajskou
knihovnou v Pardubicích, kdy obec poskytne příspěvek 1 000,- Kč.
5. Dotace z POV- zastupitelé schválili přijatou dotace ve výši 160 tis. Kč na výměnu oken u jídelny
v Trusnově. Dotace v částce 35 tis. Kč z prostředku MAS Holice bude použita na opravu
podezdívky u hospody – je nutné uskutečnit do konce roku. Dále bude podána žádost o dotaci na
rok 2020, která bude použita na opravu vodovodních přípojek

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Prodej pozemku č. 362/36 v k. ú. Opočno – příjezdová cesta
2. Dlouhodobý pronájem pozemků 1127 v k. ú. Uhersko, 84/41 v k. ú. Trusnov

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Aktuální informace o probíhajících a chystaných akcích – dotace na opravu kapličky nedopadla,
bylo požádáno o dotaci z MMR. Dotace ve výši 112 tis. Kč z DSOH, bude použita na opravu
veřejného prostranství v místní části Franclina. Chodníky v Trusnově jsou téměř hotové, bude
navazovat oprava veřejného osvětlení (během července – srpna). Je třeba dokončit probíhající
opravu plotu u KD. Od roku 2020 vznikne obcím povinnost zajistit sběrné nádoby na přepálené
oleje. Oleje se budou do kontejneru dávat v PET lahvích. Příští rok by měla proběhnout 2.etapa
výstavby chodníků.
2. Rozpočtové opatření č. 6 – příjem dotace z MAS, dotace na výměnu oken, krizové řízení, příspěvek
skákací hrady
3. Informace o 2. etapě rekonstrukce chodníků - Úseky B a A2, na které obec získala dotaci
MAS/IROP, jsou dokončeny. Nadále trvá nevyhovující stav dalších úseků, které jsou projekčně
připraveny (A1 a C). Stav těchto nerekonstruovaných úseků je nadále nevyhovující, tato skutečnost
navíc vyniká při srovnání s již dokončenými částmi. Dokončit rekonstrukci chodníků je finančně
náročné, obec se bude snažit získat opět dotaci i na 2. etapu rekonstrukce. Pro realizaci bude obec
usilovat opět o získání dotace MAS.
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Zprávy z 4. veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 25. 9. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 31.8.2019 – zprávu přednesla účetní obce ing. Kolenová. Celkové rozpočtové
příjmy jsou ve výši 3 124 654,- Kč, z toho daňové 2 961 190,- Kč. Rozpočtové výdaje celkem činí
částku 5 230 450,- Kč. Největší položkou je úhrada akce opravy chodníků v Trusnově.
2. Rozpočtové opatření č. 7
3. Stav finančních prostředků na účtech – k 31. 8. 2019 je na účtech 3 755 914,- Kč, z toho na účtě u
České spořitelny 521 908,- a u ČNB 3 234 006,- Kč.
4. Převod finančních prostředků mezi účty – byl schválen převod 1 mil. Z ČNB na Českou spořitelnu
5. Podat žádost o dotaci z POV – bude se podávat žádost na dotaci na opravu hydrantů a
vodovodních přípojek.
6. Zastupitelstvo schválilo p. Jílka Jaroslava ml. Na jmenování místopředsedou dozorčí rady Lesního
družstva

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Různé aktuální informace podal starosta p. Friml – byl realizován odkup pozemku/část chodníku/ u
domku p. R za symbolickou cenu 2,- Kč; Obdrželi jsme dotaci v částce 112 tis. Kč na úpravu
prostoru bývalého rybníčku na Franclině a vyčištění příkopu směrem ke Schneiderovým; Probíhá
administrace žádosti na 2.etapu oprav chodníků v Trusnově; Proběhla kontrola od hasičů (krizové
řízení) s kladným výsledkem, bylo doporučeno pořídit el. centrálu jako náhradní zdroj při výpadku
elektřiny. Hasičskému autu končí platnost technické prohlídky i povinné ručení, pro nevyhovující
technický stav bylo rozhodnuto o zrušení. Protože byla přislíbena dotace na nové hasičské auto ve
výši 450 tis. Kč a rovněž Krajský úřad přispívá cca 300 tis. Kč, bylo by možno pořídit nové,
modernější.

Termíny odkalování
Městys Chroustovice bude provádět plánované odkalování vodovodní sítě. Při odkalování může
dojít ke krátkodobému zakalení ve vodovodní síti. Doporučujeme v těchto dnech omezit její
používání tam, kde by zákal vody mohl být na závadu, například praní prádla, používání myček
nádobí apod. Tato zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná. Provozovatel
vodovodu oznamuje odběratelům termín provádění odkalování vodovodního řádu:
15.10. Trusnov, Opočno
16.10. Franclina, Žika

Trhy v Holicích – Holubova ulice – vždy v pondělí: 14. 10., 18. 11., 9. 12. a 16. 12.

Termíny odvozu popelnic v roce 2019
2. října, 30. října, 27. listopadu, 25. prosince 20197
Svozový den –středa - po 4 týdnech
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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

Úmrtí
Dne 18. červnce 2019 zemřel ve věku 91 let
Stanislav Kolář, Franclina 10

„Kdo v srdci žije, neumírá.„
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Divadelní spolek z Trusnova
Vážení čtenáři, od poslední derniéry uplynulo pár let a
ochotníci z Trusnova by si opět rádi střihli nějakou tu
divadelní hru. V minulosti jste je mohli vidět ve hře „Děvče
z hor“, „Kubo“ nebo

v „Lucerně“. Tentokráte se pustí do

nacvičování pohádky „Dařbuján a Pandrhola“. Tak tedy: pivo
poteče potokem, na sosnách porostou jitrnice, měchatý Pandrhola si bude pochutnávat na
jelítkách, které mu připraví zručný řezník, chudý Dařbuján se dá na doktořinu a smrťák bude
nekompromisní, ale spravedlivý. Matějovi a Marjánce bude stačit jedna postel a doktoři, hlavy
študované, se předvedou v celém svém doktorském umu. Dědek, nejstarší havíř, si při návratu
z hospody přivodí malý úraz, Pandrholce, tý semetrice, bude taky chvíli do ouvej, ale Anka
s Vinckem se jí snad nikdy nepřestanou bát. Markýta, Dařbujánova žena rozumná, zvládne bez
mrknutí oka všechny své děti i manžela. Místní drbny, pláteníková a krupařová, saně jedny
mordiánský, se taky dočkají trestu i se svými povedenými manžely. Na krupaře skočí ukrutnej
mordus karborundum sekvestrum, k velké radosti jeho pacholků. Pláteníkovu dceru Verunku
si začne namlouvat nemajetnej kovářskej a tak ani o nějaké to políbení nebude nouze.
Představí se vám také hostinští z okolních vesnic. Možná uvidíte i porodní bábu v akci a kdo
bude pozorným divákem, jistě mu neunikne bravurní výkon čerta a pánaboha. V hospodě „ Na
Kocandě“ budou každý den po šichtě se svým předákem Vojtou pít havíři a to se rozumí, že na
sekyru. V pohádce si zahraje i většina našich dětí, protože Dařbuján, chlap jeden nectná, si
jich pořídil hned celý tucet. A jestlipak povezou Pandrholku oblečení voli? Tak na odpověď si
musíte počkat.
Tuto havířskou pohádku si jistě v televizi nenecháte ujít o letošních vánočních svátcích,
abyste se tak příjemně naladili na premiéru, kterou chystáme na první sobotu v dubnu 2020
v divadelním sále „U Frimlů“.
Budeme se těšit na Vás, na věrné diváky. Držte nám palce, ať se pohádka povede.
A na závěr přání hercům: tfuj, tfuj, tfuj, zlomte vaz.
J. Kudrnová

21. 9. 2019 proběhlo předání scénářů ….
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Obce a obecní úřady mají podle § 29 odst. 1, písm. n), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat preventivně výchovnou činnost. Hasičský záchranný sbor
České republiky
Příspěvek: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
generální ředitel HZS ČR
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VZPOMÍNKY NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2019 ve
fotografiích

Loutkové divadlo KOZLÍČEK -

Manželé Kudrnovi připravili pro děti i
dospělé Loutkové divadlo – pohádku O BUDULÍNKOVI. Moc jim za to děkujeme.

Oprava veřejného osvětlení v obci TRUSNOV
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Výměna oken v jídelně, vymalování,
nátěr radiátorů, oprava plotu u jídelny,
oprava schodů a podezdívky u pohostinství

8

Nohejbalový turnaj 17.8.2019

Loučení s prázdninami
letní kino pro děti i dospělé – 30. srpna 2019
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Posvícenská zábava – 28. září 2019

Akce připravované na další již 4. čtvrtletí roku 2019
Fotbal v Jaroslavi…
Jaroslav – Pardubičky B

Ne 6.10.2019

16:00 h

Valy – Jaroslav

So 12.10.2019

15:30 h

Jaroslav – Mnětice

Ne 20.10.2019

15:30 h

Tetov – Jaroslav

So 26.10.2019

14:30 h

Jaroslav – Selmice

Ne 3.11.2019

14:00 h

Ostřetín – Jaroslav

So .11.2019

13:30 h

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU
Vás zve na

14. prosince 2019
Prezentace od 8.00, hrají se dvouhry – pouze neregistrovaní, občerstvení zajištěno,
sponzorské příspěvky vítány. Na Vaši účast se těšíme.
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UPOZORNĚNÍ:
Veterinární ambulance MVDr. Josefa Zimy, Býšť oznamuje, že:
dne 8. října 2019 v 17.00 hodin u čekárny v Trusnově proběhne
OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
Cena za vakcinaci pouze proti vzteklině je 100,- Kč. Cena za kombinovanou vakcínu proti 7
chorobám je 330,- Kč. Očkovací průkazy vezměte s sebou.
Možnost čipování psů na místě

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ – OD 1.1.2020
Podle novely zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči bude
s účinností od 1. ledna 2020 na každého nenačipovaného psa
nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to
i v případě, když má tento pes v očkovacím průkazu záznam
o provedeném očkování proti vzteklině.
Jinými slovy, od tohoto data nebude očkování proti vzteklině
u neočipovaných psů úředně platné, což může činit chovatelům
zvířat problémy hlavně v případě poranění člověka jejich psem.
Výjimku mají pouze psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011.
Za nedodržení povinnosti očipovat psa hrozí sankce.
Není se ale čeho obávat. Úkon je to jednorázový, s minimálním
rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se
vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život
psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.
V zákoně sice není uvedena povinnost čip poté i zaregistrovat v registru, je to však velmi
doporučené hlavně z hlediska dohledatelnosti daného čipu.
Výhody zaregistrovaného čipu: dohledatelnost majitele u zaběhnutého psa, možnost vycestování
se psem do zahraničí (nutnost vystavit psovi i cestovní pas), průkaz vlastnictví psa při odcizení
či soudních sporech, identifikace psa (pojištění), snadnější monitoring chovu psů, lepší
dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, kontrola psů při prodeji.

KOMINÍK
16. 10. 2019 od 9.00 hodin bude v našich obcích přítomen kominík – p.
Zamastil – Dašice.
Objednejte si jeho služby na tel. 774 260 708
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PROSINEC - Poslední měsíc v roce bývá nevlídný, deštivý, jen někdy spíše
děti rozveselí sněhová nadílka. V tomto měsíci, přesněji 21. prosince, je od nás
sluníčko nejdále, ale současně se k nám začíná pomalu vracet a den se začíná
opět prodlužovat. Je to dne zimního slunovratu, který lidem vždy přinášel
naději, že jim slunce v příštím roce zajistí bohatou úrodu a tím i obživu pro
celou rodinu.
Jen krok za zimním slunovratem přicházejí VÁNOCE. Příprava na ně trvá čtyři
týdny, je to období adventu. Začíná poslední nedělí v listopadu a končí 24.
prosince na Štědrý den. Slovo „advent“ přeloženo z latiny znamená „příchod“. Byla to doba očekávání
příchodu Mesiáše (Spasitele, Ježíše) na svět. Přestože to bylo období postní, vztahuje se k němu hodně
významných dní a tradic.
Opět po roce jsou tu chvíle, kdy kolem vládne ruch, všude se uklízí, vaří, peče, vzduch voní vanilkou,
purpurou a jehličím. Vymýšlíme přání na pohlednice, lámeme si hlavu nad tím, co komu koupit, jakým
dárkem potěšit, jak ho co nejoriginálněji zabalit.
Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem. To kouzlo však nespočívá pouze v krásně nazdobeném
stromečku, dárcích. Je to čas, kdy míváme k sobě mnohem blíže, máme více času pro své blízké a přátele.
Své kouzlo si Vánoce uchovaly i v představách a vzpomínkách nás, dospělých. Vracíváme se do míst našeho
dětství, těšíme se snad stejně jako naše děti, i když naše radost není tak spontánní jako jejich.
Nechme se dětmi ovlivnit, strhnout a prožívejme radost s nimi. Při vánočních přípravách, pečení, výrobě
ozdob a dárků, při „černé hodince“ se dá krásně povídat, vyprávět a vzpomínat na zážitky z našeho dětství....

A opět jsme u konce našeho zpravodaje.
Chtěla bych vám touto cestou popřát
PLAMÍNKY SVÍČEK PROZÁŘÍ DOMEČEK, V POKOJI ZAVONÍ
VÁNOČNÍ STROMEČEK A MISKY PLNÉ CUKROVÍ KAŽDÉMU SLADCE
NAPOVÍ, ŽE NASTAL VEČER VÁNOČNÍ, KDY VYPLNÍ SE TAJNÉ SNY. KRÁSNÉ VÁNOCE

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 2020

Vydává: Obec Trusnov,Trusnov 62, PSČ 534 01, IČO:00274429, MK ČR E 20428, e-mail:
ou.trusnov@tiscali.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 www.obectrusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. prosince 2019
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