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Foto: Petra Říhová

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, máme za sebou čtvrtletí plné akcí, které se v naší obci
uskutečnily a myslím, že jich není málo. Jinak Vám všem přeji pevné zdraví a těším se
v novém roce 2022.

PRANOSTIKY
1. Je-li teplo na svatou Terezu – pokvete z pařezů (15.10.)
2. Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený
3. Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje (21.10.)
4. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. (2. 11.)
5. Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima
střídavá, přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá. Na
svatého Martina slunečno – dlouhá zima. O Martině po ledu – o Vánocích
po blátě. Na svatého Martina bývá dobrá peřina
6. Jestli-že sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje
7. Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
8. Když se dobře staví sněhuláci, bude pěkné léto
9. Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze dne 17. 9. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:

1. Plnění rozpočtu k 31. 8 .2021 - Zprávu o plnění rozpočtu k 31.8.2021 podala účetní obce ing.
Kolenová. Celkové rozpočtové příjmy činily 4 419 882,- Kč, rozpočtové výdaje 6 400 763,- Kč.
Největší částkou z výdajů je za opravu druhé části chodníků v Trusnově /4 310 tis.Kč/. 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.

2. Stav finančních prostředků na účtech v částce 3 101 375,- Kč - Stav finančních prostředků na účtech
k 31. 8. 2021 byl u ČNB 2 852 138,- Kč a u České spořitelny 249 237,- Kč.

3. Převod finančních prostředků mezi účty ve výši 2 mil. Kč - Byl schválen převod finančních prostředků
z účtu u ČNB na účet České spořitelny ve výši 2 mil. Kč.

4. Darovací smlouvy pro Oblastní charitu Pardubice, SDH Trusnov, obce postižené tornádem - Bylo
schváleno uzavřít darovací smlouvy následovně – pro Oblastní charitu Pardubice 5 000,- Kč, SDH
Trusnov 10 000,- Kč, pro obce postižené tornádem /po zjištění příjmového účtu/ 10 000,- Kč

5. Prodej pozemků v Trusnově p.č. 148/53,148/38 a 148/26 - Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
148/53, 148/38 a 148/26 dle vyvěšeného záměru.

6. Změnu územního plánu č. 1
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření 5, 6 - jedná se o příspěvek na opravu silnice na Franclině a zúčtování
poskytnuté dotace na chodníky /945 tis.Kč/ a na kontejnerové stání v Žice /100 tis. Kč/.
2. Různé aktuální informace starosty obce - Různé informace i pro přítomné občany podal starosta p.
Friml – na podzim bude znova podána žádost na rekonstrukci KD; pro opravu veřejného osvětlení
v Opočně stále není dořešena směna pozemků s Lesy ČR, proto by bylo možno zatím přistoupit
k opravě VO v Trusnově v části za školou; smlouva na odkup pozemků pod hasičárnou v Opočně je
v řízení, poté se bude moci žádat o dotaci z POV na opravu střechy hasičárny; v Žice začaly
přípravné práce pro stavbu zpevněné plochy na kontejnery na odpady; SÚS Holice opravuje silnici ke
Schneiderovým;

prodej obecního pozemku mezi nemovitostmi se prozatím odkládá; další možné

plánované opravy v blízké době – obnova venkovní kuchyňky ve škole, lokál v hospodě, rekonstrukce
bytu u jídelny.

PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2021
27. října 2021, 24. listopadu 2021, 2. prosince 2021
Svozový den – středa – po 4 týdnech

Tak opět nepořádek u kontejnerů – tentokrát v Opočně
2

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 minutu 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

ÚMRTÍ
Dne 17. září 2021 zemřel pan Petr Roček, Trusnov 13
ve věku 71 let
Dne 30. září 2021 zemřel náš bývalý občan (Trusnov 28) pan Josef Záleský
ve věku 85 let
„Kdo v srdcích žije, neumírá“
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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.
Do kontejneru nepatří plechovky od piva, coca-coli apod. Pro tyto bude v nejbližší době připravena nádoba, umístěna
bude vedle kontejneru.

Sdělení MUDr. Flídra Bohdana:

Výsledky voleb do Parlamentu České republiky konané 8. – 9. 10. 2021
v obci Trusnov
celkem volilo 120 voličů ze 172 voličů
volební účast je 69,77 %
(2 hlasy byly neplatné) tj. 118 platných hlasů
ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
KSČM
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
ČSSD
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Svoboda a přímá demokracie – SPD
VOLNÝ blok
Strana zelených
Moravané

56 hlasů
20 hlasů
9 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Trusnov 101 voličů, volilo 79 voličů tj. 78,21 %
Franclina 18 voličů, volilo 13 voličů tj. 72,22 %
Opočno 40 voličů, volilo 18 voličů tj. 45 %
Žika 13 voličů, volilo 9 voličů tj. 69,23 %
1 volič volil na voličský průkaz

Volební komise pracovala ve složení:
Zapisovatelka- H. Motyčková, předseda – R. Šplíchalová, místopředseda – F. Sýkora, členové:M. Horáčková,
I. Frimlová, J. Jílek

4

KOMINÍK
Ve dnech 13. – 14. 10. 2021 bude v obci přítomen
kominík p. Zamastil Jiří, Dašice
Objednejte si jeho služby na tel. 774 260 708
(nejlépe sms zprávou)
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VÝSTAVBA D35 pokračuje ….

1. října 2021 byl otevřen most mezi obcí Čeradice a Uhersko

Pohled na cestu mezi Opočnem a Ostrovem – přemostění dálnicí
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VZPOMÍNKY NA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2021 ve fotografiích
Brigáda Trusnov - úklid za školou, sekání živého plotu, čištění rybníčku …
SDH Trusnov – 3. července 2021

Foto: Ing. Jindřich Hemer

brigáda
Opočno
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V krásném letním počasí
posledního
červencového
týdne se děti, které mají v
našem Trusnově domov,
babičky nebo kamarády,
sešly na dalším příměstském
táboře. Tentokrát si užily pět dnů v honbě za klíči Pevnosti Boyard. Plnily
drobné úkoly, soutěžily, užívaly si tepla a slunce na vodní skluzavce či jinak
dováděly
na
hřišti
u
trusnovské
školy
pod
vedením čtyř
nápaditých
lektorek.
Oblíbeným
prvkem
byl
malý
obchůdek, ve kterém si za vysoutěžené mince mohly dle chuti a financí nakupovat drobné
odměny. Nechybělo ani opékání buřtů na Neulustu, takže bohužel tento týden prázdnin uběhl
dětem rychlostí kulového blesku. Těšíme se na další
pokračování
a
děkujeme
organizátorům
za
skvělou
zábavu!
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Opékání prasátka

SDH Trusnov ve spolupráci s obecním úřadem
pozvalo všechny občany i místní chalupáře
s Trusnova, Žiky, Francliny a Opočna na
přátelské posezení u piva a grilovaného
vepříka.
Od 19.00 hodin nám zahráli a zazpívali
Bezlovští kanci z Vraclave. Pro nejmenší byl
připraven skákací hrad.

Foto: Petra Říhová
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Malý festival loutkových divadel Trusnov - 20. srpna 2021

ukázka – jak se dříve mlátilo obilí ….

Foto: Petra Říhová
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Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen – 21. 8. 2021
Myslivecké sdružení HÁJ UHERSKO uspořádalo zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen
v našich prostorách u bývalé školy v Trusnově. Počasí jim přálo. Organizátoři nabídli výbornou
gulášovou polévku s chlebem, vepřový řízek, sekanou a pikantní čínskou směs s hranolky a
samozřejmě výborně vychlazené pivo.

Sraz všech účastníků byl v 7.30 hodin
V areálu bývalé školy v Trusnově. Vyhlášení výsledků, předání diplomů rovněž proběhlo
v areálu.
Ředitel zkoušek: Petr Tvrdý
Správce zkoušek: Václav Schneider
Pořadatelé: členové MS Uhersko
Veterinární službu zajistil MVDr Josef Zima
Rozhodčí byl delegován OMS Pardubice
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Nohejbal 28. srpna 2021
Petanque 28. srpna 2021
- po ránu počasí vůbec nepřálo, avšak během dne se umoudřilo a turnaj se velice vydařil

Foto: Jana Váňová
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"18. září se v sousední obci Vysoká u Holic konal již 10. ročník
běhu Vysocký krosový půlmaratón, který je přístupný široké
veřejnosti. Za naši obec se v dětské kategorii zúčastnila
Kateřina Hemerová a doběhla v první desítce dětských
závodníků. Počasí bylo vlídné, trať téměř pouze lesem a
občestvení velmi chutné - můžeme tedy účast v příštím ročníku
doporučit všem sportujícím spoluobčanům!"
Brigáda –čekárna Trusnov – 19. září 2021

V červnu byl velký vítr, který
napáchal škodu mimo jiné i v Žice, SDH
Trusnov uspořádal brigádu

Pieta k uctění památky dvou zesnulých hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany,
kteří zahynuli při výbuchu rodinného domu v Koryčanech
19. 9. 2021 od 12.00 do 12.01 hodin
Pieta byla provedena vyvěšením černé vlajky na budově hasičárny, dále vyjetím techniky HZS ČR před
stanici se zapnutým výstražným světelným zařízením (bez zvukového signálu) a nastoupením osádky
v zásahovém stejnokroji k uctění památky minutou ticha.
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Trusnovská výprava – 27. 9, 2021

Foto: Petra Říhová

Posvícení
Sbor dobrovolných hasičů Trusnov uspořádal dne 25. 9. 2021 Posvícenskou zábavu. Po dlouhé době se
sešlo docela dost hostů, zábava byla velmi vydařená. K večeři se podávalo kachní stehno, s červeným a
bílým zelím a oběma druhy knedlíků.

Fotbal v Jaroslavi…
Tetov „A“ - Jaroslav
Jaroslav - Valy
Lány na Důlku - Jaroslav
Jaroslav - Býšť
Jaroslav – Torpedo Pardubice
Jaroslav – Pardubičky „B“

So 2.10.2021
Ne 10.10.2021
So 16.10.2021
Ne 24.10.2021
Ne 31.10.2021
Ne 7.11.2021

15:00 h
15:00 h
14:30 h
14:30 h
14:00 h
13:30 h
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PINPONG TRUSNOV – 18. 12. 2020
od 9.00 hodin, v kulturním domě v Trusnově
VÁNOCE
Předvánoční posezení s pohádkou
Obec Trusnov společně s místními ochotníky připravují na sále u Frimlů
předvánoční posezení s pohádkou – ČERT A KÁČA, vánoční koledy zahraje
Barevná muzika a na závěr vystoupí trusnovské děti s vánočními koledami za
doprovodu harmoniky s Pepou Kudrnou ml.
Bližší informace budou na plakátech..

Již brzy tady budou opět Vánoce. Nedávno skončily ty minulé a už tu budou Vánoce 2021. 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.
Tradičně oslavíme tyto každoroční svátky klidu a míru v okruhu našich nejbližších.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v LEDNU 2022.
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
www.obectrusnov.cz
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