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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, na přelomu starého a nového roku větš inou hodnotíme ten uplynulý,
ale s nadějemi nebo i obavami očekáváme co nám přinese ten příchozí… no tak uvidíme co nás vš echny
čeká a nemine v roce 2016…

PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně bramborů
Jak dlouho skřivan před Hromnicí vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc.
Jezevec když o Hromnicích leze z jámy, poleze za měsíc zas do jámy.
Je-li na svatého Valentýna hvězdnatá obloha, bude pozdní jaro.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne.
Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude.
Březen mokrý – rolník smutný.
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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem obecního zastupitelstva i jménem svým popřál do roku 2016 hlavně
pevné zdraví, štěstí a pohodu v osobním i pracovním životě. Zároveň bych Vás chtěl informovat o činnosti
obecního úřadu za rok 2015.
Na veřejných schůzích bylo informováno o získaných dotacích. Jednala se o částku 75 000 Kč
z Dobrovolného svazku obcí Holicka, která se využila na pročištění příkopu a vybudování propustků za
zahradami směrem k Lodrantu v Trusnově. Tato akce byla realizována po výběrovém řízení v měsíci
listopadu.
Druhá dotace ve výši 100 000,- Kč byla získána z krajského úřadu z Programu obnovy venkova a byla
využita na rekonstrukci veřejného osvětlení v Opočně. Tato akce se realizovala až v měsíci listopad a
prosinec, kdy během roku se vyřizovala různá povolení, vlastnické vztahy atd. Při této akci se dělala první
větev a to od železničního přejezdu, přes Loučnou ke kapličce směrem na Ostrov. V celé délce se měnilo
kabelové vedení, přidávalo se 7 nových osvětlovacích stožárů a na původních stožárech se měnila
osvětlovací tělesa za úsporná LEDsvětla. S firmou ELPO Hrochův Týnec, který vyhrála výběrové řízení za
nejnižší cenu a stavbu realizovala, jsme byli velice spokojeni. Akce byla provedena rychle, odborně a
kvalitně. Závěrečný účet za akci „Veřejné osvětlení Opočno“ byl 1 089 501 Kč.
V letních měsících také proběhla rekonstrukce požární zbrojnice v Opočně. V předchozím
Trusnovském zpravodaji paní Vojtíšková podrobně popsala práce, které tam proběhly. Tato rekonstrukce
stála 126 576 Kč. V roce 2015 byla také sepsána smlouva o nájmu nebytového prostoru - jídelny mezi
Moras a.s. a Obcí Trusnov. V jarních měsících došlo k samostatnému napojení budovy čp 65 (jídelna) na
elektrickou energii.
V měsíci prosinci také probíhalo geodetické měření silnice a přilehlých pozemků přes Trusnov. Po
tomto zaměření dojde k přesnému vytyčení hranic pozemků mezi fyzickými osobami, obcí a Správou silnic
Pardubického kraje (silnice přes Obec)
A ještě poslední informace pro občany. Jak bylo již během roku 2015 prezentováno, měly se do
každého čísla popisného dodávat kompostéry na biologický odpad. Z důvodu nedodržení výběrových
kritérií, kompostéry, které nám byly dodány v měsíci listopadu, byly vráceny a těsně před vánocemi byly
dodány nové, které již splňovaly výběrová kritéria. V jarních měsících roku 2016 bude řešena dodávka do
každého čísla popisného včetně chalupářů a zároveň bude sepsána smlouva o zápůjčce mezi obcí a fyzickou
osobou na dobu 5 let! Občané nebudou nic platit ani doplácet.
Tímto stručným vyjádřením bych rok 2015 uzavřel a přemýšlejme nad úkoly roku 2016
Děkuji
Friml
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 14. 10. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 5
OZ bere na vědomí:
1. Výběrové řízení-Informace podal p. Friml – Výběrové řízení proběhlo 7. 10. 2015. Do
výběrového řízení se přihlásily firmy Kouhoutek Dašice, Gamet Dašice, ELPO Hrochův
Týnec. Výběrové řízení vyhrála firma ELPO Hrochův Týnec.
2. Nezaplacená pohledávka - starosta podal informace od Mgr. Uhlíře a předal mu plnou moc k řešení
situace
3. Dovezení kompostérů – kompostéry jsou dovezeny, čeká se na další instrukce DSOH.
4. Řešení připomínek územního plánu – Ing. Hemer se spojil s paní Machačovou z firmy Regio
Hradec Králové, ta nám doporučila Pražskou kancelář – stavební práva. OZ napíše žádost.

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 11. 12. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2015 - Zprávu o plnění rozpočtu k 30. 11. 2015 přednesla účetní obce p.
Kolenová. Celkové příjmy včetně převodů mezi účty činily 3 952 978,57 Kč a celkové výdaje
2 988 746,87 Kč. Z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu uvedla nejvýznamnější položky.
Zpráva byla všemi zastupiteli schválena.
2. Stav finančních prostředků na účtech - Stav finančních prostředků na účtu u ČNB činí k 30. 11.
částku 2 463 136,70 Kč a na účtu u České spořitelny 199 090,48 Kč. Zpráva byla zastupitelstvem
schválena.
3. Rozpočet na rok 2016 - Návrh rozpočtu na rok 2016 přednesla rovněž účetní obce ing. Kolenová.
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 2 867 900,- Kč a byl
vyvěšen na úřední desce obce. Navržený rozpočet byl zastupitelstvem všemi hlasy schválen.
4. Rozpočtový výhled na r. 2016-2019 - Informaci o rozpočtovém výhledu na roky 2016-2019
podala ing. Kolenová. Je navržen v přibližně stejné výši jako rozpočet na r. 2016 a nepředpokládá
se během tohoto období výrazná změna. Rozpočtový výhled byl následně zastupitelstvem
schválen všemi hlasy.
5. Provedení inventarizace majetku k 31.12.2015 - O přípravě na inventarizaci majetku k 31.12.2015
informovala p. Vojtíšková. Je určená komise ve složení p. Vojtíšková,Motyčková a p. Jílek a
inventarizace proběhne standartně k 31.12.2015 včetně zpracování inventurních zápisů.
6. Záměr prodeje pozemků - O záměru prodeje pozemků, který bude vyvěšen na úřední desce,
informovala rovněž p. Vojtíšková. Jedná se o parcely č. 65/16,65/13, 31/5 část, 148/30, 148/26 a
148/1 část.
7. Pronájem pozemků dle vyvěšeného záměru - pacht.smlouva s MORAS a.s. - Dále bylo jednáno o
pronájmu pozemků dle vyvěšeného záměru – jedná se o pronájem obecních pozemků dle
pachtovní smlouvy se společností MORAS a.s. Moravany. Uzavření pachtovní smlouvy od r.2016
bylo zastupitelstvem schváleno.
8. Obecně závazné vyhlášky 1/2015, 2/2015, 3/2015 - Zprávu o obecně závazných vyhláškách
přednesla p.Vojtíšková. Vyhláška č.
1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
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odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trusnov a
vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku
ze psů. Uvedené vyhlášky byly
zastupitelstvem schváleny.
9. Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 Rozpočtové opatření č. 6 – jedná se o
přesuny prostředků mezi paragrafy nebo
položkami dle přílohy. Rozpočtové
opatření č. 7 – zvýšená úhrada za
opravu veřejného osvětlení v Opočně a
pořízení kompostérů – bude čerpáno
z položky rezervy. Obě rozpočtová
opatření byla schválena.
10. Smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostérů - Schválení smlouvy o výpůjčce a
následném darování kompostérů s Dobrovolným svazkem obcí Holicka. Nejdříve bude smlouva
mezi Obcí a DSOH a následně smlouva mezi Obcí a občanem.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o dílčím auditu hospodaření obce - p. Vojtíšková
podala zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření
obce/předběžný audit/, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2. Informace o ukončených a chystaných akcích
- P. Friml – osvětlení v Opočně je dokončeno, funguje, dojde
ke konečnému převzetí díla
- Příkop za obcí Trusnov – byly položeny trubky, opraveny přístupy do zahrad, dokončeno
v listopadu
- chystaná akce pro příští rok je oprava fasády na škole, bylo zažádáno o dotaci na Kraj. Úřad
- pozvání na akce v závěru roku – 19. 12. turnaj v ping pongu, vánoční koncert v kostele na
Uhersku od 17 hod., 18. 12. předvánoční taneční zábava v Radhošti od 20 hod. a 20.12. v 17 hod.
tradiční zpívání koled u stromečku v Trusnově.
3. Připomínky z diskuse - p. V. dotaz na dobu umístění kontejnerů na biologický odpad – kontejnery
byly odvezeny v listopadu a opět se navezou na jaře příštího roku. P .H – připomínka, že po
deštích v opraveném příkopě opět stojí voda – bude nutno zkontrolovat. P. K –stížnost na
znečištěnou silnici od Stradouně, kde se vozí sláma a hnůj – je třeba kontaktovat Agro Jenišovice.
Připomínka k volnému pobíhání psů, měly by být sankce. Dotaz na stav postupu ke schvalování
územního plánu – nyní probíhají potřebné kroky stavebního úřadu a zpracovatele Regia Hradec
Králové, které vyústí ve veřejné projednávání ÚP. P .S. – dotaz na opravu popraskané silnice
vedoucí podle pole ke Schneiderovým – technika po ukončené opravě příkopu byla odsunuta,
takže se bohužel oprava neprovedla. Je třeba uvažovat o náhradním termínu.
OSTATNÍ INFORMACE:
Městys Chroustovice:
Na základě usnesení Zastupitelstva městyse Chroustovice 14. 12. 2015 byly schváleny níže uvedené ceny:
Stanovení ceny

Celkem s DPH

VODNÉ

27,- Kč

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného. Nebude-li proveden fyzický odpočet
měřidla, podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody, provede dodavatel účtování
poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě. Od data změny budou použité nové ceny.
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Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1. 1. 2016
Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností nad 35 let od data vydání
dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě
trvalého pobytu) bude však nutné občanský průkaz vyměnit.
Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce
s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání občanského průkazu. V případě, kdy občan při
podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude
převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí
občanského průkazu.
Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po
dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou
působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při podání žádosti
sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním
poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě 6 pracovního dnů
cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za
vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší
15 let 2000 Kč. Zároveň se zrušuje vydávání cestovním pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do
15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.
Informace pro občany ČR
Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1.1.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž
správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po
uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za
doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou.
Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom
nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a
poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.
Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015

Trhy v Holubově ulici v Holicích:
21. března, 18. dubna. 16. května, 13. června, 18. července. 22. srpna, 12. září, 17. října. 14. listopadu, 12.
prosince a 19. prosince 2016.

Termíny odvozu popelnic v roce 2016
28. ledna 2016
24. února 2016
23. března 2016
20. dubna 2016
18. května 2016
15. června 2016
13. července 2016

10. srpna 2016
7. září 2016
5. října 2016
2. listopadu 2016
30. listopadu 2016
28. prosince 2016
Svozový den –středa - po 4 týdnech

Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční 11. března 2016
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INFORMACE KNIHOVNY TRUSNOV
Od 1. ledna do 31. července přišlo 54 registrovaných uživatelů. Z toho bylo
zapůjčeno 122 knih. Nejčastějším aktivním čtenářem je pan Vrátil. Dalšími čtenáři
jsou Gita Bečková, Ivana Záleská, Markéta Kolenová, Marie Frimlová, Jindřiška Zahrádková,
Eva Sýkorová, Lenka Bartáková, a další.. Z dětských čtenářů je
nejaktivnější Vendula Šprincová. Občas zavítají také Denisa Rudová,
Michal Ruda, Honza Jakoubek. Jak vidíte je to opravdu málo co vás chodí a
přesto jsou a je z čeho vybírat.
Pardubická knihovna nám v prosince 2014 dodala 61 knih a loni 60
knih, jak pro dospělé, tak i pro děti nejnižšího věku tak i pro školáky. Také
jsme objednali různé časopisy ještě s aktuálním datem. Takže nejsou
staré a je z čeho vybírat. Máme časopisy o koních, psech, kočkách, něco pro zahrádkáře i
kutily. Někdo si i přijde na své z války i historie. Pro děti tu máme Méďa Pú, Dráčik, Kačer
Donald a pro slečny Bravo.
Knihovna bude nadále otevřena každý pátek od 17.00 – 18.00 hodin. Kdyby měl někdo
problém s časem nebo i jiný důvod, že se nemůže dostavit v danou hodinu, není problém mi
zavolat a domluvit se na tel. 736 709 563.
Závěrem mi dovolte, Vás informovat o nedostatcích, kterých se mi dostálo z mé krátké
působnosti v knihovně. Knihovna od 1. ledna 2015 zaregistrovala 13 stálých čtenářů, přesto tu
je z minulých let zaregistrováno okolo 40 členů. Proto Vás prosím, hlavně ty co se ještě
nedostavili a máte ještě půjčené knížky z dob minulých, prosím přineste je v co nejkratší
době do knihovny.
Moc děkuji a těším se na vaši návštěvu

Knihovnice
Šárka Šprincová

Vyměňte starý kotel za nový – dotace jsou připraveny Ministr životního prostředí Richard Brabec a hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický na tiskové konferenci 15. 12. 2015 oznámili, že od 17. prosince bude
vyhlášena výzva na získá- ní takzvané kotlíkové dotace, jejímž prostřednictvím kraj rozdělí mezi žadatele
téměř 180 milionů korun na výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech
za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Příjem žádostí
začne 27. ledna 2016. Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu
www.pardubickykraj.cz/kotlikove- dotace a jsou pravidelně aktualizovány
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Roky plynou, ale v nás vzpomínky nehynou.
Užijem si zas. Krásné narozeniny

Členky Sboru pro občanské záležitosti při návštěvě „oslavence“ budou požadovat souhlas o zařazení
jubilantů do seznamu jubilantů. Souhlas je vydán na dobu neurčitou a je možné jej kdykoliv odvolat
písemně na OÚ Trusnov. Souhlas je vyžadován ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění.
Děkujeme za pochopení.

NAROZENÍ
24. října 2015 se narodila rodičům Petře a Jaroslavovi dcera Ella Jílková.
Na světě je hodně radostí,
ale jedna hraje prim,
užijte si do sytosti
čas s děťátkem svým.
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VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2015 ve fotografiích
Vítání občánků – Matěj Nálepka
11. října 2015

Oprava „obrázku“ na kapličce
v Opočně
Výlov „Lodrant“
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Oprava veřejného prostranství za obcí Trusnov
Před

a po

Rekonstrukce veřejného osvětlení „OPOČNO“
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Loutkové divadlo „KOZLÍK“
Perníková chaloupka
a mikulášská besídka

Vánoční koledy
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Turnaj ve stolním tenisu

SILVESTR 2015

Dvouhra:
1. místo Martin Vojtíšek st.
2. místo Josef Kudrna ml.
3. místo – Jiří Vančura
Čtyřhra:
1. místo – Jan a Fr.Kolínové
2. místo – Prchlík, Vančura
3. místo – Jan a M. Jakoubkovi

11

SDH Trusnov připravuje na 16. ledna 2016
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v budově bývalé školy, od 19.00, občerstvení
zajištěno, následuje volná zábava
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ UHERSKO
Připravuje 23. ledna 2016
MYSLIVECKÝ PLES
Od 20.00 hodin v kulturním domě
v Trusnově, občerstvení, bohatá
myslivecká tombola, bližší info u členů MS

OCHOTNÍCI Z TRUSNOVA
V letošním roce bychom chtěli obnovit divadelní hru LUCERNA Aloise Jiráska.
Po čtyři dubnové soboty Vás budeme bavit na prknech co znamenají svět v sále u
Frimlů. Věříme, že nás opět podpoříte hojnou diváckou účastí.
Těšíme se na Vás
Ochotníci z Trusnova
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Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem nazývané Svátky jara. Tyto svátky bývaly
v minulosti významnější než vánoce. V některých zemích je tomu tak i dnes (Francie, Německo). V naší
zemi stejná důležitost zůstala jen v některých oblastech, například na Moravském Slovácku. Ale i
v současné době se tento svátek v rodinách traduje alespoň v minimální míře, tj. v podobě „obchůzky
s pomlázkou“ po příbuzných či známých.

Hody, hody, zdravíčko,
dejte klukům vajíčko,
na pomlázku mašli,
že k vám cestu našli.
Přejeme všem pohodové velikonoce

Jarní slunce, pohoda,
K tomu dobrá nálada.
Malované vajíčko,
Pomlázkou pak maličko…!
K svátkům jara tohle patří,
Ať se vám všem dobře daří!

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2016.
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 2016
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