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Vážení čtenáři,
toto nádherné roční období nepřichází naráz a s jistotou. Hraje si na schovávanou. Sluníčko má sice
ještě chladné paprsky, ale my cítíme, že jaro už je ve vzduchu. A když potom nastane, je den ze dne
krásnější.
Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev. Na jaře můžeme
sledovat zázraky, které se v přírodě dějí. Jarní slunce budí všechno ze zimního
spánku. Začínají se zelenat pole, louky, ze země vyráží nové kvítí, na stromech a
keřích se objeví nové lístky. Slyšíme první bzukot včel a much, milé švitoření
vlaštoviček a jiřiček a veselé melodie skřivánků. Do přírody se vracejí zvuky, zpěv a barvy – probouzí
se k novému životu.
21. března astronomicky jaro začíná. Je to den jarní rovnodennosti, kde den je stejně dlouhý jako noc.
Tu a tam nás ještě trochu pozlobí aprílové počasí, ale síla jara je nezadržitelná…

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

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Déšť na Serváce, Bonifáce, prší pak celé léto. 11.5.
Když na Urbana prší, bude hodně myší. 26.5.
Svatý Bonifác, Norbert a Robert jsou malí ledoví muži. 5.6.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. 29.6.
Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu 23.6.

1

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Usnesení č 1 z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 4. 3. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu – Zprávu o plnění rozpočtu k 29. 2.2016 přednesla účetní obce ing. Kolenová
Markéta. Rozpočtové příjmy celkem jsou ve výši 460 035,44 Kč a rozpočtové výdaje v částce
250 687,80 Kč.
2. Stav finanční prostředků na účtech - O stavu finančních prostředků na účtech informovala opět účetní
obce. Na účtě u ČNB je částka 869 200,89 Kč

a u ČS 1 044 760,95 Kč, celkem 1 913 962,- Kč.

3. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2015 a zprávu o výsledku auditu za rok 2015- paní Vojtíšková
podala zprávu o provedeném auditu.
4. Záměr prodeje pozemků 66/16 a 145/39 - Byl projednán záměr prodeje pozemků. Jedná se o parcelu
č. 66/16 v Trusnově /předzahrádka/, dále o parcelu č. 145/39 pro Povodí Labe, státní podnik.
Zastupitelstvo zamítlo žádost o odprodej ¼ podílu pozemků v rozsahu dle žádosti p. Štorkové.
Jedná se o parcely č. 84/41 v k.ú.Trusnov a p.č. 1127,1128 a 1129 v k.ú.Uhersko, které jsou ve
vlastnictví Lesního družstva /Obcí Trusnov,Uhersko, Ostřetín,Dolní Roveň/. P.Štorkové byla
doporučena možnost podat novou žádost na odprodej dlouhodobě zaplocených pozemků, které
rodina Štorkova již dříve využívala.
5. Veřejnoprávní smlouvu na činnost v přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu –
zastupitelsvo obce schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Holice a obcí Trusnov
6. Veřejnoprávní smlouvu s Krajskou knihovnou Pardubice - Byla projednána veřejnoprávní smlouva pro
Krajskou knihovnu Pardubice, schválena částka 500,-Kč
7. Příspěvek na činnost MAS Holicko- Příspěvek na činnost MAS Holicko – příslušné obce budou
přispívat podle počtu obyvatel , částkou 10 Kč na každého jednoho občana
8. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Plánované zrušení výjezdní skupiny JPO V Opočnop. Friml informoval o zrušení výjezdní skupiny JPO 5
/hasiči Opočno/
2. Opravu rozhlasu v Opočně- /

P.Friml informoval

o provedené opravě rozhlasu v Opočně.
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Pokud máte zájem dostávat novinky z obce e-mailem, pište nám na adresu ou.trusnov@tiscali.cz.
Budeme Vám rádi zasílat krátké zprávy o chystaných akcích a novinkách.
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.
Odkalování vodovodního řádu se bude provádět v těchto termínech:
19. 4. Ostrov, Opočno, Trusnov
20. 4. Franclina, Žika, Radhošť, Sedlíšťka

Tříkrálová sbírka na Pardubicku vynesla přes milion korun
Ve dnech 2.-10. ledna 2016 se na Pardubicku uskutečnil již 16. Ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní charita
Pardubice organizovala tuto sbírku v 82 obcích. Stovkám koledníků se v těchto obcích podařilo vybrat
celkem 1 065 358 Kč. Vůbec poprvé tak byla překonána magická hranice jednoho milionu korun.
Nejvýznamnější část získaných prostředků využije Pardubická charita na podporu domácí hospicové péče,
odlehčovacích služeb pro seniory a na pomoc rodinám v nouzi.
Nejvíce peněz obdrželi tři králové v Pardubicích (205 733 Kč), Holicích (72 893 Kč), Luži (63 773 Kč),
Chrasti (62 571 Kč), Horním Jelení (35 392 Kč) a Býšti (31 407 Kč). Podrobný přehled, kolik peněz se
vybralo v jednotlivých obcích najdete na webové stránce www.pardubice.charita.cz/trikralovasbirka/vysledky. Pro zajímavosti v obci Trusnov se vybralo 3 060 Kč.
„S letošním ročníkem akce jsem velmi spokojená, a to nejen s vybranou sumou. Důležité jsou i hezké
zážitky z koledování, těch špatných je rok od roku méně, a za to jsme velice rádi,“ uvedla ředitelka Oblastní
charity Pardubice Marie Hubálková. Ráda bych tímto poděkovala všem dobrovolníků, kteří nám věnovali
svůj čas a aktivně pomáhali s organizací sbírky. Poděkování náleží také všem lidem, kteří přispěli
jakoukoliv částkou do úředně zapečetěných pokladniček.“
UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků již proběhl, avšak ne všichni mají ještě
zaplaceno. Proto je upozorňujeme, že mohou zaplatit každou středu od 18.00 – 19.00
hodin na OÚ, popř. na č.ú. 1205463329/0800, jako
variabilní symbol uveďte prosím čp. a do poznámky
příjmení. Výše poplatků je 450 Kč za osobu a rekreační
objekt. Poplatek za psa je 50 Kč, za 2 psy 200,- Kč a za
každého následujícího 100 Kč.
Rovněž upozorňujeme občany, že kontejnery na bioodpad jsou již umístěny na stejných
stanovištích jako v loňském roce.
Trhy v Holubově ulici v Holicích:
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
5. října 2016
2. listopadu 2016
30. listopadu 2016
28. prosince 2016

20. dubna 2016
18. května 2016
15. června 2016
13. července 2016
10. srpna 2016
7. září 2016
Svozový den –středa - po 4 týdnech
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Hasiči informují:
Jak je to po novém roce s komíny?
Dnem 31. prosince 2015 bylo zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a
o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru) zrušeno Nařízení vlády 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Práva a povinnosti v
oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou od 1. ledna 2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně.
Problematiku řeší nová vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické
energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba
provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom písemný záznam. „Čištění spalinové cesty se
provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem
pevných částí spalin nahromaděných v půdici* komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde
odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí
podle návodu výrobce,“ doplňuje kpt. Bc. Miloslav Vašák z oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a
zjišťování příčin požárů HZS Pardubického kraje.
Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových
odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí
uplynout doba kratší 3 měsíců. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na
plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin
od spotřebiče na pevná paliva. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná
paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát
za dva roky. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v
sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce
větrání, se kontrola a čištění neprovádí. Do zákona o požární ochraně se v této souvislosti dostala z nařízení
vlády také povinná kontrola komínů a sankce nejen vůči občanům, ale i vůči kominíkům, pokud svojí práci
neodvedou dobře.
Nejdůležitější změny
Mezi nejdůležitější změny můžeme zařadit povinnost oprávněné osoby (kominíka), předat objednateli
služby neprodleně do 10 pracovních dnů, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové
cesty nebo revizi spalinové cesty.
Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi
spalinové cesty stanoví Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty č. 34/2016 Sb. Pokud oprávněná
osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové
cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze
odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto
skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu
příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární
bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.
Oprávněné osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem, nepředá
písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě,
může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 50 000 Kč. Vlastníkovi nebo provozovateli
objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu
se zákonem, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 100 000 Kč. Pokud provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem fyzická osoba, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit
pokutu do 25 000 Kč.
Čerpáno z Moravanského zpravodaje - Vendula Horáková, tisková mluvčí
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Proti stáří není léku, zas přičítám ti k věku
jeden bezvýznamný rok.
Nic si z toho nedělej,dál si život užívej,
je to jen malý krok.
SRDEČNĚ GRATULUJEME K NAROZENINÁM

ÚMRTÍ
17. ledna 2016 zemřel ve věku 78 pan Miloslav Zeman, Opočno 48

,

VZPOMÍNKA
Dne 2. ledna 2016 zemřel pan Stanislav Johan, ve věku 67 let náš dlouholetý občan,
bytem Choceň
Dne 9. ledna 2016 zemřel pan Václav Starý ve věku 67 let náš dlouholetý občan,
bytem Sedlíšťka 1
„Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.“
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VZPOMÍNKY NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2016
Valná hromada SDH
Trusnov 16. ledna 2016

Činnost začala přípravou na Valnou hromadu,
která se konala 10. ledna 2015 v budově bývalé
školy v Trusnově. Bylo přítomno 33 členů s 10
hostů. Na této valné hromadě jsme hodnotili
uplynulý rok. Naši zástupci SDH se rovněž
zúčastnili 31. ledna výroční valné hromady
sousedního SDH Opočno. Naše preventivní
činnost v obci spočívá v kontrole a údržbě
hydrantové sítě, hasičského materiálu a
zbrojnice. Po celý rok jsme jako vždy
zabezpečovali údržbu hasičské techniky tak, aby
byla v akceschopném stavu. Technika byla překontrolována a zazimována. O materiál uložený ve zbrojnici jak
v majetku SDH, tak majetku obce je řádně pečováno. Majetek byl připraven k inventarizaci. Inventarizace byla
provedena Obecním úřadem a vše bylo shledáno v pořádku. Společně s Obecním úřadem jsme zakoupili 7
vycházkových uniforem. Sběr starého železa jsme letos neuskutečnili.V březnu se zástupce našeho sboru zúčastnil
okresní konference ve Slepoticích, na které proběhly volby. Nový starosta okrsku je p. Cerman a místostarosta p.
Vosáhlo. Novými náměstci jsou p. Pištora, Bolehovský, a p. Tomášek se stal náměstkem kraje. 18. dubna jsme
uspořádali Okrskovou valnou hromadu. Ta se konala v místním kulturním domě. Zábava se vydařila. V měsíci červnu
jsme se zúčastnili oslav 150 let SDH Radhošť. Pořadatelé vymysleli netradiční požární útoky. Každý mužský sbor si
vylosoval svůj "převlek". Ženy měly volnou ruku... Muži si vylosovali pohádky. Měli na výběr Šmoulové, Sněhurka a
sedm trpaslíků nebo Vlk a kůzlátka. No a jak to dopadlo? Už všichni víte. Muži i ženy vyhráli. Když se podaří, krátký
sestřih z "úspěšné akce" tak vám ho následně promítneme na plátně. Z této akce jsme ještě nechali natisknout na
památku pár kalendářů jak žen tak také mužů - šmoulů.14. srpna hasiči provedli úklid hasičské zbrojnice. Námětové
cvičení se letos nekonalo, ale posvícenskou zábavu jsme jako každý rok uspořádali ve zdejším kulturním domě.
Během roku byl jednou postaven stan v Moravanech. U příležitosti životního jubilea jsme navštívili naše členy a
předali jim balíčky. Letos jsme navštívili 9 občanů. V loňském roce nás opustil náš člen p. Jiří Hloupý. Náš sbor řídí
11-ti členný výbor, který se v loňském roce sešel 3x. Na letošní rok je plánován sběr starého železa a na podzim se
budeme snažit připravit posvícenskou zábavu.

Vítání občánků – Ella Jílková
17. ledna 2016
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V lednu přišel konečně mráz a tak po 3 letech
opět zamrzla požární nádrž v Trusnově a z nádrže
se stalo „veřejné kluziště“

30. ledna 2016
VALNÁ HROMADA SDH OPOČNO

30. ledna 2016 – Valná
hromada SDH Opočno

V průběhu března se vydávaly
do každého čísla popisného KOMPOSTÉRY

Tímto bychom chtěli připomenout občanům, že kdo si ještě nevyzvedl kompostér, má možnost každou
středu od 18.00 – 20.00, popřípadě po domluvě.
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Také nás 8. března překvapila
„PANÍ ZIMA“

Opět „rozjedeme“ LUCERNU a to v termínech:
2. 4. 2016 od 13.00 nebo 17.00 hodin
9. 4. 2016 od 13.00 nebo 17.00 hodin
16. 4. 2016 od 13.00 nebo 17.00 hodin
23. 4. 2016 od 13.00 nebo 17.00 hodin
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna od 18.00 za budovou bývalé školy v Trusnově.
Občerstvení i program pro děti bude zajištěn
TĚŠÍME SE NA VAŠI HOJNOU ÚČAST

FOTBAL V JAROSLAVI
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

10. 4. 2016
17. 4. 2016
24. 4. 2016
1. 5. 2016
8. 5. 2016
15. 5. 2016
21. 5. 2016
29. 5. 2016
4. 6. 2016
12. 6. 2016
19. 6. 2016

16:30 Jaroslav - Dražkovice
16:30 Jaroslav - St. Hradiště B
17:00 Pardubičky B - Jaroslav
17:00 Jaroslav - Mikulovice
17:00 Rosice n. L. B - Jaroslav
17:00 Jaroslav - Ostřetín
13:00 St. Mateřov B - Jaroslav
17:00 Jaroslav - Opatovice n. L. B
17:00 Chvojenec A - Jaroslav
17:00Jaroslav - Torpedo Pce
17:00St. Ždánice - Jaroslav

DĚTSKÝ DEN
Během měsíce června se opět na trusnovském hřišti a jeho okolí
uskuteční dětský den, který chystají dobrovolníci z řad našich
sousedů. Pokud máte zájem se organizace této předprázdninové
akce zúčastnit, přihlašte se nám, prosím, na obecním úřadě.
Budeme rádi za každou veselou a ochotnou ruku i hlavu! Hledáme
i případné sponzory malých dárků pro zúčastněné děti.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERV ENCI 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.června 2016
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