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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás v novém roce 2017. Představte si, že už je to deset let, co
se snažíme Vám přes tento zpravodaj předat informace. První zpravodaj spatřil světlo světla
začátkem roku 2007. Přeji Vám i vašim rodinám hodně zdraví, štěstí, pohody…

PRANOSTIKY

1. Připadne-li Nový rok na neděli, l ze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro
a větrné léto.
2. V lednu mráz – těší nás, v lednu voda – věčná škoda
3. Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
4. Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
5. Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
6. Bouří-li a sněží na Hromnice, bývá jaro blízko velice
7. Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.
8. Jak je 1. března, takové bude celé jaro.
9. Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá
sníh, bude mokro a neúroda.
10. Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno (25.3.).
11. Když šlápneš na devět sedmikrásek najednou, přišlo jaro.
12. Vlaštovka přináší jaro, ale kukačka teplé dny.
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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem obecního zastupitelstva popřál do nového roku 2017
hlavně pevné zdraví, rodinnou i společenskou pohodu. Zároveň bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci
v roce 2016.
Dále bych chtěl několika větami zhodnotit uplynulý rok 2016 v obci, co se povedlo či nepovedlo.
Stěžejní akcí v roce 2016 byla rekonstrukce fasády na budově bývalé školy, kdy po dokončení získala
budova velice pěkný vzhled, který byl kladně hodnocen nejen občany naší obce. Samozřejmě během
rekonstrukce nastaly menší problémy, které se díky stavebnímu dozoru povedlo s realizační firmou vyřešit
v plném rozsahu k naší spokojenosti. Zároveň okna i vstupní dveře dostaly nový nátěr.
V minulém roce se provedl ochranný nátěr zajišťovacích lan na vodojemu v Trusnově.
Na jaře došlo k vypuštění požární nádrže v Trusnově, jeho odbahnění, kdy bylo vyvezeno cca 20 m3
bahna. Při opravě hrází byly některé kameny vyndány a opětovně uloženy do nového betonového lože.
Celý rybník byl následovně přespárován. Před letními prázdninami byl vyčištěn, vystříkán a napuštěn. Sami
jste viděli, jak byl přes léto využíván ke spokojenosti našich dětí.
Během roku také došlo k narovnání majetkových vztahů mezi obcí a krajským úřadem ohledně silnice
vedoucí přes Trusnov a okolní pozemky. Dnes by měly být přesně odděleny pozemky obce (chodníky) a
krajského úřadu Pardubice (silnice). Také došlo k částečné výspravě místních komunikací v Trusnově,
Opočně, a mezi Franclinou a Žikou. Opravy našich místních komunikací musí v příštích letech pokračovat,
aby jejich stav nedospěl až k havarijnímu stavu.
Obecní úřad také zakoupil pro požární zásahovou jednotku 9 ks nových zásahových přileb. Bohužel
po okrskovém kolu v Jaroslavi se zjistilo, že naše zásahová stříkačka PS 12 je v havarijním technickém
stavu, a proto obecní úřad přistoupil ke generální opravě a ke konci měsíce listopadu jsme si přivezli
zrepasovanou stříkačku.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci divadelního
představení Lucerna. Ani Spolek přátel sportu nezahálel a i jim děkuji za připravené sportovní akce. Děkuji
všem občanům, kteří se podíleli na brigádách pro obecní úřad, hlavně panu Mondočkovi za sekání trávy a
úpravu zeleně v našich osadách.
A něco málo k nadcházejícímu roku 2017.
Byla podána žádost o dotaci na krajský úřad na opravu plotu u budovy bývalé školy. Když už je tak
pěkná fasáda, tak ať je pěkný i plot. Většinou krajský úřad poskytuje dotaci ve výši 100 – 130 tis. Kč. Ke
konci roku byly podány ještě dvě žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, a to na rekonstrukci
kapličky v Trusnově a na výstavbu dětského hřiště v Opočně. Pokud by tyto všechny dotace dopadly, byl
by to příjemný přínos financí pro obec, ale zároveň dost práce na rok 2017.
Nejen prací je člověk živ, ale i zábava je potřebná. V tomto roce také proběhnou oslavy 120 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů v Trusnově, a proto se máme na co těšit.
Dalo by se psát ještě podrobněji, ale myslím si, že jsem se s vámi o zásadní věci podělil.
Děkuji
Friml
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 7. 12. 2016

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 30.11.2016 - Zprávu o plnění rozpočtu k 30.11.2016 přednesla
účetní obce ing. Kolenová Markéta. Celkové rozpočtové příjmy činí 3 791 567,- Kč, celkové
rozpočtové výdaje 2 045 050,- Kč. Výsledkem je kladný rozdíl ve výši 1746 517,- Kč. Do
konce roku zbývá ještě dofinancovat prováděnou opravu bývalé školy, kde se bude jednat o
větší částku.
2. Rozpočet obce na rok 2017 - Byl schválen rozpočet na rok 2017, který vychází z položek
minulého roku, je sestaven jako vyrovnaný ve výši 2 950 tis. Kč.
3. Dlouhodobý rozpočtový výhled na roku 2017- 2020 - Byl schválen dlouhodobý rozpočtový
výhled na roky 2017-2020, výše rozpočtu je obdobná výši rozpočtu loňského a letošního
roku a nepočítá se s nějakou výraznou změnou
4. Inventurní komisi ve složení - Jako každý rok proběhne inventarizace majetku obce k 31.12. ,
starosta navrhl inventarizační komisi ve složení p. Vojtíšková, p. Motyčková a p. Jílek
5. Prodej pozemků dle vyvěšeného záměru - Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků dle
vyvěšeného záměru a zároveň návrh kupní smlouvy. Rovněž pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
6. Rozvojový strategický plán obce - Rozvojový strategický plán obce byl vypracován firmou Ing.
Tomášem Ruprichem – dotační a realitní kancelář v Hradci Králové, jedná se o zpracování
plánu rozvoje obce na 5 let. Tento dokument je třeba pro přiložení k žádostem o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj.

V daném znění byl schválen zastupitelstvem. Je

k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Stav finančních prostředků na účtech - Se stavem financí na účtech seznámila rovněž ing.
Kolenová. U ČNB je stav účtu 2 835 tis.Kč, u České spořitelny 621 500,- Kč.
2.Informace k probíhajícím a chystaným akcím – informace k chystané výstavbě dětského hřiště
v Opočně, o rekonstrukci kapličky v Trusnově a rovněž o chystané opravě oplocení u
budovy bývalé školy.
3.Diskusní příspěvky občanů
4. Rozpočtové opatření č. 8 – Jedná o přesun mezi jednotlivými položkami, nemění se výše
položek, rozpočtové opatření je již schválené starostou obce, účetní pouze informuje
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Různé informace


17.12. se konalo tradiční zpívání koled za účasti Barevné muziky, tentokrát v prostoru za
bývalou školou.



10.12. proběhl turnaj ve stolním tenise



Ing. Hemer informace k územnímu plánu- po posledním veřejném projednání, které
proběhlo v budově bývalé školy v Trusnově v září jsou další kroky nyní na konání odboru
územního plánování v Holicích, aby bylo možno konečnou verzi plánu schválit.



Cesta k Uhersku od hájovny setrvává ve špatném stavu po úpravách p.Boštíka, o nápravě
se stále jedná.

Termíny odvozu popelnic v roce 2017
25. ledna 2017
22. února 2017
22. března 2017
19. dubna 2017
17. května 2017
14. června 2017
12. července 2017

9. srpna 2017
6. září 2017
4. října 2017
1. listopadu 2017
29. listopadu 2017
27. prosince 2017
Svozový den –středa - po 4 týdnech

Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční 17. března 2017

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo
stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona 114/1992 Sb. nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň.
Žádost o povolení ke kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu
obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin
a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s
kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a
obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu
kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení
dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí
období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
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HASIČI OBČANŮM aneb jak předcházet pokutám, které vám mohou udělit hasiči za nedodržení
pravidel, norem a zákonů
Návrhy k obsluze nejsou jen papír, jsou důležité.
Za jejich nedodržení hrozí pokuta až půl milionu korun!
Téměř každý výrobek, zařízení, spotřebič či stroj má návod k obsluze, návod k použití, uživatelský
manuál nebo podobný dokument, podle kterého má to či ono zařízení být používáno.
Prioritním úkolem návodu je seznámit uživatele s tím , jak se má zařízení nebo výrobek používat, aby
plnil svoji funkci, ale téměř vždy obsahuje i bezpečnostní upozornění a rizika spojená s provozem.
Pokud si koupíme kamna, v návodu se dozvíme, jak daleko musí být hořlavé předměty, jestliže si
koupíme vařič, sporák nebo třeba jen nabíječku baterií, vždy v návodu budou bezpečnostní upozornění. Ve
většině případů se jedná o rizika úrazu elektrickým proudem, ale často i o nebezpečí vzniku požáru.
Zákon o požární ochraně ukládá občanům i firmám „DODRŽOVAT TECHNICKÉ PODMÍNKY A
NÁVODY VZTAHUJÍCÍ SE K POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ NEBO ČINNOSTÍ“. Nedodržení
návodu je tedy z hlediska požární ochrany považováno ze přestupek či právní delikt, jinými slovy povinnost
uvedená v návodu je postavena na úroveň zákonné povinnosti. A to vůbec není legrace. Prokáže-li se u
požáru nebo při požární kontrole, že nebyl nebo není dodržován návod k obsluze z hlediska požární
bezpečnosti, hrozí občanovi pokuta až do výše 20 tis. Kč a právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
až 500 tis. Kč.
Každý návod, kde jsou požární rizika uvedena, je tedy třeba uchovat, nevyhazovat, neničit. Není na
škodu čas od času tyto dokumenty opětovně prostudovat a připomenout se bezpečnost při užívání a
provozu. Při školení zaměstnanců ve firmách, návody resp. V nich vyjmenovaná rizika zahrnout do obsahu
školení. Návody a manuály pečlivě ukládat a evidovat. I zde totiž platí, že neznalosti neomlouvá…
Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje (www.hzspa.cz)
Mjr. Ing Jan Novotný
HZS Pardubického kraje (čerpáno z holických listů)

Co je Tříkrálová sbírka?
Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé
místní Charity ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích
o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u
nás. Oblastní charita Pardubice se do ní ve dnech 5. – 11. ledna 2017 zapojí již
posedmnácté. Hlavním koledovacím dnem bude sobota 7. ledna 2017.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v naší zemi. V průběhu sbírky procházejí skupinky tří králů
(dobrovolníci – koledníci) městy a obcemi (domácnostmi, úřady, školami apod.) s přáním štěstí, zdraví a
pokoje a s prosbou o příspěvek do pokladničky. Vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou a kasičkou s
charitním logem, opatřenou pečetí a podpisem pracovníka MÚ/OÚ úřadu.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením,
seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.

V Trusnově tato sbírka proběhne ve spolupráci s obecním úřadem
a zúčastní se jí místní děti pod vedením dospělé osoby.
Nás navštíví Tři králové - v sobotu 7. ledna 2017
Zkratka K+M+B+ (nebo latinský ekvivalent C+M+B+) je běžně vykládána jako
iniciály tří králů, proto tedy Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve skutečnosti se však
jedná o zkratku požehnání „Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná
tomuto domu“ (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky pak
symbolizují Nejsvětější Trojici a nejedná se tedy o spojovníky mezi jmény králů.
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ
ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení
vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v
jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna
oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři
králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to
dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.Tato tradice s nástupem socialistického režimu
po r. 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen na některých místech. Česká
charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně
organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, aby přispěli na pomoc rodinám a
lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
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Návštěva prezidenta
Ve středu 14. září zavítal do Holic prezident ČR Miloš Zeman. Pro Holice to byl významný okamžik, vždyť
to byl teprve třetí prezident, který se v Holicích zastavil.
Tím prvním byl T.G. Masaryk (ten byl v Holicích dvakrát)
a tím druhým Václav Klaus. Miloš Zeman nejprve zavítal
na radnici, kde se sešel se zastupiteli, vedením města a
se starosty obcí našeho mikroregionu. Z radnice se
přesunul v doprovodu starosty města Holic Ladislava
Effenberka a hejtmana Martina Netolického na plně
zaplněné prostranství před kulturním domem. po
úvodních
krátkých
zdravicích
následovala
asi
půlhodinová beseda s občany. Na závěr své návštěvy
pan prezident věnoval městu prezidentskou stuhu a od
starosty města převzal dar v podobě obrazu jeho
venkovského sídla, jehož autorem je výtvarník Petr Jan
Špaček z Trusnova.
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

Hodně štěstí
Čas – ten pořád někam spěchá mílovými kroky.
Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky…

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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VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2016 ve fotografiích
1. října 2016
Ochotníci z Trusnova - výlet do PEKLA ČERTOVINA u
Hlinska
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Vítání občánků

Anna Kantorová

Leo Tomášek
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Loutkové divadlo KOZLÍK
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
A MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
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Úklid hasičárny

Oprava budovy bývalé školy - Trusnov
Před

po

Vánoční koledy
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Turnaj ve stolním tenisu

Po několika letech byla s úspěchem obnovena“skupina smrti“

Dvouhra:
1. místo Martin Vojtíšek st.
2. místo Miroslav Jakoubek
3. místo – Marek Vojtíšek
Čtyřhra:
1. místo – Vančura, Kolín
2. místo – Chadimové
3. místo – Fuksa, Petrlík

SILVESTR 2016
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SDH Trusnov Vás srdečně zve
dne 7. ledna 2017 v 19.00 hodin na

výROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná v budově bývalé školy v Trusnově
občerstvení zajištěno, následuje volná zábava
Srdečně Vás zveme!!!

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ UHERSKO
Připravuje 21. ledna 2017
MYSLIVECKÝ PLES
Od 20.00 hodin v kulturním domě
v Trusnově, občerstvení, bohatá
myslivecká tombola

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2017.

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 –
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