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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, v uplynulém období jsme zažili výjimečnou krizovou situaci světového
rozsahu, jakou nepamatuje několik generací a s následky, které si zatím ani zcela neumíme představit,
ale které jistě zasáhnou do vš ech oblastí naš ich životů. A možná to bude trvat i několik let, než se
z toho zcela vzpamatujeme a vrátíme se ke standardům, na které jsme byli zvyklí.
Moc Vám vš em přeji pevné zdraví a těš ím se v novém roce 2021 u dalš ího čísla naš eho zpravodaje….

PRANOSTIKY

1. Když na podzim rostou hodně houby a veverky
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vybíhají až do polí, bude tuhá zima.
Na svatého Izáka první vrána zakráká (19.10.)
Jak Voršila, Kordula začíná, taková bude i zima
(21.10.)
Začne-li na Kateřinu zima a napadne-li sníh do
bláta, úroda nebude bohatá (25.11.)
Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima.
Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek, nebude dlouho mrznout.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce
příštího roku (12 dní = 12 měsíců)
Na Štědrý den večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze dne 14. 8. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 30. 6 .2020 - Zprávu o plnění rozpočtu k 30. 6. podala účetní obce ing.
Kolenová Markéta. Celkové rozpočtové příjmy jsou ve výši 3 182 143,- Kč, z toho daňové
včetně vybraných správních poplatků činí 2 965 520,- Kč. Celkové rozpočtové výdaje jsou
v částce 1 025 889,- Kč, výsledkem hospodaření je částka 2 156 254,- Kč. Větší výdaje
jsou očekávány v druhé polovině roku.
2. Stav finančních prostředků na účtech

k 30. 4. 2020 – Stav finančních prostředků na

běžných účtech k 31. 7. je celkem 4 607 tis. Kč, z toho u ČNB 4 388 tis. a u České
spořitelny 219 tis. Kč.
3. Rozpočtové opatření – Bylo schváleno rozpočtové opatření, které se týká avíza na příjem
dotace z POV 80 tis. Kč a výdaje 79 tis. Kč na vybavení hasičské zbrojnice
4. Převod mezi účty - Byl schválen navržený převod částky 2 mil. Kč z účtu ČNB na účet
České spořitelny, z kterého se hradí běžné výdaje.
5. Prodej pozemků – Byl schválen prodej pozemků , předzahrádek dle vyvěšených záměrů.
Jedná se o parcely č.65/14, 65/15, 65/5, 65/21, 65/25, 148/36, 148/22 a 148/37 vše v k.ú.
Trusnov.
6. Smlouva o poskytnutí dotace z POV - Byla schválena dotace z Krajského úřadu ve výši 80
tis. Kč.
7. Veřejnoprávní smlouva - Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje – v rámci dotačního programu
MV – GŘ HZS ČR 2020 v částce 300 tis. Kč.
8. Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace - Zastupitelstvo schválilo smlouvu o
poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok
2020 – na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím a plovoucího čerpadla s příslušenstvím,
k novému hasičskému autu, ve výši max. 37 tis. Kč.
9. Bezúplatný převod – darovací smlouva - Byl schválen bezúplatný převod parcel č. 365/4,
365/6, 365/8 a 365/9 v k. ú. Opočno nad Loučnou. Jedná se o majetkové vypořádání
pozemků, na kterých se nachází chodník v obci Trusnov - Opočno (556 m2 v hodnotě
2

11 151,- Kč), které Obec Trusnov získá darovací smlouvou. Záměr byl vyvěšen a
zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu s krajem.
10. Změna č. územního plánu Trusnov - Návrh obsahu změny na pořízení změny č. 1
územního plánu Trusnov - zastupitelstvo schvaluje, že změna bude pořízena zkráceným
postupem podle § 55 b stavebního zákona. Zastupitelstvo rovněž schvaluje určeného
zastupitele pro pořízení změny územního plánu starostu obce p. Milana Frimla. (p.č. 248/1,
205/2, 205/3, 410/2 v k.ú. Opočno, p.č. 148/36, 148/37, 148/22, 36/3, 36/4, 37/3 a 594 v k.
ú. Trusnov) – změna funkčního využití.

KNIHOVNA je od září 2020 opět otevřena

PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2020
28. října 2020, 25. listopadu 2020, 23. prosince 2020
Svozový den – středa – po 4 týdnech

KOMINÍK
14. – 15. 10. 2020 od 9.00 hodin bude v našich obcích přítomen kominík – p.
Zamastil – Dašice.
Objednejte si jeho služby na tel. 774 260 708 – SMS zprávou

Upozornění k bioodpadu:
Vážení občané, kontejner na biodpad není určený pro velké větve a kmeny
Mezi bioodpad patří:
Tráva a plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávový a čajový odpad včetně filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, zemina z květin, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
Pleny, odřezky masa, kostí, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhynulá zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, sáčky z vysavače a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Upozornění ke kontejneru na staré železo
Elektrospotřebiče (bojlery, lednice apod.) není možné ukládat do tohoto kontejneru. Na tento druh odpadu
probíhá v naší obci dvakrát ročně svozový den, který je vždy předem vyhlášen obecním rozhlasem.
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Informace voličům:
Informace voličům o zřízení volebního stanoviště, které umožňuje voličům hlasování z motorového vozidla.
Volební stanoviště pro okres Pardubice je zřízeno na parkovišti v areálu ENTERIA ARÉNY, Sukova třída
1735, Pardubice a hlasování se uskuteční ve středu 30. září 2020 od 7.00 do 15.00 hodin. Stanoviště je
určeno voličům, kteří jsou k 30. 9. 2020 evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci, nařízení podle
zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním
covid19. Na tomto stanovišti lze hlasovat ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 48 – Rychnov nad Kněžnou zvláštním způsobem. Voličům
občanům ČR bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti, státního občanství ČR a místa
trvalého pobytu na územní okresu Pardubice, platným občanským průkazem, případně prokázáním, že je
v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím
krajské hygienické stanice, nebudou-li zaneseni v seznamu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR
ne ČSSZ. Voliči použiji jim doručené hlasovací lístky, případně lístky mohou obdržet přímo na volebním
stanovišti. Doporučujeme, aby voliči byli vybaveni vlastní propisovací tužkou pro úpravu hlasovacího lístku.
Hlasování bude umožněno výlučně z motorového vozidla, kterým se oprávněný volič k volebnímu stanovišti
dostavil. Vozidlo nelze opouštět.
Způsob hlasování:
1. Každému voliči budou nejpozději tři dny před dnem voleb (do 29. 9. 2020) doručeny hlasovací lístky pro volby
do Zastupitelstva Pardubického kraje a pro 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Tyto lístky voliči
použijí při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude volič potřebovat náhradní hlasovací lístek, obdrží ho
ve volební místnosti v době konání voleb. V doručovací obálce bude připojen i informační leták, týkající se
hlasování v době epidemie. Hlasovací lístek pro případné 2. kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky
obdrží volič přímo ve volební místnosti.
2. Volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost, státní občanství a další údaje a předloží doklady, které
ho opravňují hlasovat v daném volebním okrsku.
3. K zajištění pořádku ve volební místnosti a důstojnému průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy nebo členů volební komise.
4. Každý volič se musí před vhozením hlasovacího lístku do volební urny odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu nebude okrskovou volební komisí umožněno hlasování.
5. Při společných volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje a do Senátu Parlamentu ČR se vkládá vybraný volební
lístek pro krajské volby do šedé obálky a lístek s vybraným kandidátem do Senátu se vkládá do obálky žluté! Z
důvodu protiepidemických opatření je třeba, aby voliči vcházeli do volební místnosti pouze se
zakrytými ústy a nosem a aby používali desinfekci rukou a přednostně vlastní propisovací
tužky. Aktuální informace o volbách nabízí server Ministerstva vnitra ČR na adrese
www.mvcr.cz. Na serveru Českého statistického úřadu na adrese www. volby.cz budou
výsledky voleb a je tam i archiv všech minulých voleb.
VÝSTAVBA D35 pokračuje ….
Výstavba D35 pokračuje….
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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
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SVATBA

Ladislav Cimburek a Soňa Dundová
1.8.2020

William Shakespeare
Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité.
Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit,
a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci.
S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je,
když je moje láska opětována...

Ondřej Malý a Štěpánka Kylarová
8.8.2020
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ZMĚNA OD ČERVENCE 2020
Lékařská pohotovost pro dospělé v okrese Pardubice je od července k dispozici v areálu Pardubické nemocnice,
v budově číslo 8.

Lékařská pohotovostní služba
•

Lékařská pohotovostní služba v žádném případě není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době
běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

•

Lékařská pohotovostní služba dále není určena pro poskytování péče při stavech, které:
o bezprostředně ohrožují život postiženého,
o mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
o způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
o působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
o působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

V těchto případech je vhodné neprodleně aktivovat Zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155, resp. mezinárodním čísle 112. Dostupnost této
zdravotní služby je v ČR kompletní, vč. pokrytí území Leteckou záchrannou službou.
Pokud se nemocný s výše uvedenými obtížemi nachází v areálu Pardubické nemocnice, je aktivován emergentní tým, resp. nemocný je ošetřen na
urgentním příjmu příslušné kliniky či oddělení naší nemocnice.
Regulační poplatek zakoupíte prostřednictvím kupónu v automatu v budově č. 15 (Informace).

Lékařská pohotovost pro dospělé
Adresa: Pardubická nemocnice, budova č. 8
Telefon: 466 011 288, 466 989 000
Ordinační / provozní doba:
Po–Pá: 17.00–22.00
So, Ne, svátky: 10.00–22.00

Lékařská pohotovost pro děti a dorost
Adresa: Pardubická nemocnice, budova č. 7 – dětské oddělení (zezadu)
Telefon: 466 015 405
Ordinační / provozní doba:
Po–Pá: 16.00 – 20.00
So, Ne, svátky: 8.00 – 19.00

Ošetření úrazů dětí a dorostu v době pohotovosti
Adresa: Pardubická nemocnice, Emergency Komplexu ambulancí chirurgie a traumatologie – budova č. 27
Telefon: 466 012 888
Ordinační / Provozní doba:
Po – Pá: 15.30 – 7.00
So, Ne, svátky: nepřetržitě 24 hodin

Stomatologická (zubní) pohotovost
Adresa: Pardubická nemocnice, budova č. 17 (Multioborový pavilon – suterén, samostatný vstup vpravo dole od hlavního vchodu)
Telefon: 466 015 207
Ordinační / Provozní doba:
Po – Pá: 17.00 - 21.00
So, Ne, svátky: 8.00 - 18.00 (12.00-13.00 polední přestávka)

7

8

Covid-19 – aktuální údaje a opatření platná pro území celé ČR
•

Česko hlásí k 27. září 601 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 64 012 lidí, vyléčených je 31 220 a aktuálně nakažených je 32 191 - z
toho 802 v nemocnicích.

•

Nový koronavirus covid-19 se dál šíří světem. Vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečkou, kašlem, problémy s dýcháním).

•

Do Česka se 10. září vrátila plošná povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech.

•

Restaurace a bary v ČR musejí od 24. září zavírat nejpozději ve 22:00. Na venkovních akcích může být maximálně 2000 sedících diváků, na
vnitřních nejvýš tisíc sedících. Na stání jsou limity 50 venku a 10 uvnitř.

•

Pandemie má i tvrdý ekonomický dopad nejen na firmy a živnostníky, ale i na život lidí

Od 18. září 2020 platí povinnost nošení roušek
•
•
•
•

ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
ve školách a školských zařízeních, včetně středních a vysokých škol,
v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstské autobusy a vlaky, taxislužby),
při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků.

Tato povinnost se nevztahuje na:

•
•
•

děti do dvou let věku,děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, mimo jejich společné prostory,
žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra
na dechové nástroje),
internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při
poskytování služeb internátní formou,
školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací
sociální služby v pobytové formě,
další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb
a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě,
pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a
jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního
řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a
osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí
nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru
pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že
zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu
vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné
fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a
batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Od 24. září do 7. října 2020 se mohou konat hromadné akce:
•

•

ve venkovních prostorách
o pokud počet účastníků nepřesáhne 1 000 osob,
o s účastí až 2 000 osob, pokud lze prostor dělit do sektorů,
o pokud se akce účastní více jak 50 osob, každý účastník má určeno místo k sezení, na kterém se převážně
zdržuje,
o do maximálního počtu se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od
účastníků.
ve vnitřních prostorách
o pokud počet účastníků nepřesáhne 500 osob,
o s účastí až 1 000 osob, pokud lze prostor dělit do sektorů,
o pokud se akce účastní více jak 10 osob, každý účastník má určeno místo k sezení, na kterém se převážně
zdržuje,
o do maximálního počtu se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od
účastníků.

Od 24. září do 7. října 2020 platí pro provozovny a provozy služeb::
•
•

zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22. a 6. hodinou
další podrobnosti, které se týkají provozoven a provozů služeb, najdete v mimořádném opatření
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Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října. V platnosti budou 14 dní.
Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) Foto: Petr Horník, Právo

Zákaz hromadných akcí

•

Ve vnitřních prostorách se může hromadných akcí účastnit maximálně 10 osob.

•

Ve vnějších prostorách se může hromadných akcí účastnit nejvýše 20 osob.
Výjimky:

•

soudní procesy

•

jednání zastupitelstev obcí

•

pracovní kolektivy

•

členové jedné rodiny

•

budou fungovat bazény, akvaparky i posilovny, nejde v tomto případě o hromadné akce

•

bohoslužby – může se jich účastnit až 100 lidí, nesmí se na nich zpívat

Restaurace

•

U jednoho stolu bude moci být maximálně šest osob

•

Nakupování v obchodech se tato opatření nijak nedotknou.

Sport

•

Utkání v registrovaných sportech mohou probíhat na všech úrovních bez omezení, ovšem bez diváků. Limit soutěžících či členů
realizačních týmů bude dán na 130 osob na utkání.

•

Zájmová sportovní činnost bude omezena na 20 lidí.

•

V případě několika tréninkových skupin, např. na atletickém stadionu, jich může být přítomno několik, limit 20 se vztahuje na jeden
kolektiv.
Svatby a pohřby

•

Od 19. října bude limit 30 osob na pohřby i svatby. Záleží na vývoji následující týdny, počet osob se může změnit.

Divadla a kina

•

Budou hrát bez omezení, počet diváků bude omezen na 500 lidí. Zrušeny jsou přestávky na občerstvení.

•

Zakázána jsou operní a muzikálová představení.

•

Zakázány jsou jakékoliv pěvecké akce.

•

Zakázány jsou plesy
Školy

•

Střední školy v regionech, které jsou označeny červenou či oranžovou barvou, budou na 14 dní zavřené. Bude probíhat distanční
výuka. Ve kterých regionech bude opatření platit, určí krajské hygieny.

•

Praktická výuka na středních školách se konat bude.

•

Základní školy jsou v provozu, ovšem mají zakázán zpěv v hudební výchově a druhé stupně také tělesnou výchovu. Tělesná
výchova bude nahrazena pobytem venku.

•

Školní družiny budou normálně fungovat.

•

Mateřské školy zůstávají v provozu.
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VZPOMÍNKY NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2020 ve fotografiích

Poslední červencový týden se v uvolněné
atmosféře horkých letních dnů konal první
Příměstský tábor v Trusnově. Většina z 21
dětí byla z naší obce, zbytek účastníků k
nám jezdil z okolních vesnic, takže o zábavu
bylo postaráno. Tábor vedly Eliška a Anička,
které mají s pořádáním příměstských
táborů zkušenosti, a dětem v průběhu týdne
připravily spoustu her a výletů, při kterých lépe
poznaly nejen sebe navzájem, ale i naše malebné
okolí. Děti měly
příjemné zázemí v
trusnovské škole u
hřiště, vydaly se
do lesa, na Statek
Uhersko, Neulust,
hasiči jim nachystali osvěžující koupel v kádi, nechyběla ani
celotýdenní táborová hra, oběd ve zdejší jídelně a každodenní domácí koláč ke svačině. Takže
když na závěr tábora našli všichni společně tajemný
poklad, jediným mráčkem na nebi byl jen fakt, že
tábor již končí. Snad se příští rok budou moci všichni
zase společně
sejít.
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OPÉKÁNÍ PRASÁTKA – 15. srpna 2020
SDH Trusnov jednou za dva roky pořádá pro své
členy a jejich rodinné příslušníky opékaní prasátka
s posezením jako odměnu za jejich celoroční práci.
Letos se to povedlo, počasí přálo. Jako třešnička na
dortu bylo dovezení nového HASIČSKÉHO AUTA,
které pořídila obec Trusnov pro jednotku SDH.

Během odpoledne proběhl turnaj
v pétanque. Děti měly o zábavu taky
postaráno – vozily se v novém
autě….
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NOHEJBAL – 29. 8. 2020

TURNAJ V PETANQUE:
Při předávání cen nebyl přítomen,
Předalo se náhradníkovi
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Fotbal v Jaroslavi
Jaroslav – Tetov „A“
Valy – Jaroslav
Jaroslav – Pardubičky „B“
Dražkovice – Jaroslav
Jaroslav – Lázně Bohdaneč „B“
Jaroslav – Holice „B“
Torpedo Pardubice – Jaroslav
Jaroslav - Dašice „A“

Ne 4.10.2020
So 10.10.2020
Ne 18.10.2020
Ne 25.10.2020
St 28.10.2020
Ne 1.11.2020
Ne 8.11.2020
Ne 15.11.2020

16:00 h
15:30 h
15:30 h
14:30 h
14:00 h
14:00 h
10:30 h
14.00 h

PINPONG TRUSNOV – 19. 12. 2020
Z důvodu koronavirové epidemie a nařízení vlády může být některá akce zrušena.

VÁNOCE
Již brzy tady budou opět Vánoce. Nedávno skončily ty minulé a už tu budou Vánoce 2020. To
je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Zase všichni začnou nakupovat dárky pro rodinu, příbuzné,
známé a přátele. K tomu většina připraví a ochutná vynikající cukroví, bramborový salát a
smaženého kapra. Ať tradičně oslavíme tyto každoroční svátky klidu a míru v okruhu našich
nejbližších.

No uvidíme, jaké budou ty letošní ….
,
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