Vážení čtenáři, milí spoluobčané, přinášíme Vám další díl „našeho čtení“ a čekáme a doufáme, že po
dlouhé zimě vysvitne a konečně nás ohřeje jarní sluníčko...

RANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo. (25.4.)
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Svatá Žofie políčka často zalije. (15.5.)
Na Urbana pěkný, teplý den – bude suchý červenec i srpen. Vinná réva
nedbá toho – bude míti vína mnoho. (25.5.)
7. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. (11.6.)
8. Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen. (15.6.)
9. Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.(27.6.)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 8. 3. 2018
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 28. 2. 2018 - Zprávu o plnění rozpočtu k 28.2. podala účetní
obce Ing. Kolenová, uvedla větší pravidelné položky příjmů a výdajů, které odpovídají
počátku roku.
2. Převod finančních prostředků z účtu ČNB na účet ČS a. s. - Byl schválen převod finančních
prostředků mezi účty ve výši 1 mil. Kč.
3. Odkup pozemků - Byl schválen odkup pozemku od realitní kanceláře a p. S., jedná se o 69
m2 na p.č ,které budou využity při plánované výstavbě chodníků.- Odkup 47/2 (12m2), 47/3
(7m2) a p.p.č. 601 (50 m2) v obci Trusnov, v k.ú. Trusnov od realitní kanceláře a p. J. S. ( ½,
½)
4. Rozpočtové opatření č. 1 Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1, jedná se o účtování o
dotaci k prezidentským volbám.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.Záměr

výstavby

základnové

stanice

společnosti Vodafone Czech
Republic

a.s.

-

K záměru

výstavby základnové stanice
společnosti Vodafone CZ a.s.
podával

informace

p.Dymák a další dva
zástupci

společnosti

Vodafone.

Byl

opět

diskutován účel tohoto
záměru na zkvalitnění
signálu a pokrytí dat,
předložena
plánovaného

mapa
pokrytí

okolí Trusnova v případě vybrané lokality pro stavbu. Diskuse o negativních dopadech
případné výstavby byla vedena i z řad občanů. Společnost Vodafone neakceptuje nabídku
pro tento záměr využít stávající vodojem, byl vznesen požadavek na předložení mapy
pokrytí v případě využití vodojemu.
2

2. Stav finančních prostředků na účtech Stav finančních prostředků na účtech k 28.2. je u
ČNB 4 290 813,- Kč a u ČS 443 529,- Kč.
3. Informace k probíhajícím akcím – Různé aktuální informace pro občany podal p. Friml
-

Prodloužení vodovodu směrem ke Schneiderovým – už je stavební povolení, proběhne
výběrové řízení

-

Probíhají projektové práce na opravu veřejného osvětlení Trusnov

-

Cesta kolem Štorkových – bude zaslán vyzývací dopis od
Lesní a hospodářské společnosti pí. Štorkové ohledně
úklidu okolního prostoru, následně po dohodě s Obcí
Uhersko by měla být provedena oprava cesty

-

Provedení prořezu velkých stromů v Žice odbornou firmou
z důvodu bezpečnosti

Foto: M. Říhová

PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2018
18. dubna 2018
16. května 2018
13. června 2018
11. července 2018
8. srpna 2018
5. září 2018
3. října 2018
31. října 2018
28. listopadu 2018
26. prosince 2018
Svozový den – středa – po 4 týdnech
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Tříkrálová sbírka
Pardubická Charita děkuje Třem králům.
Skupinky koledníků dostaly v první
polovině ledna od Oblastní charity
Parbubice 427 prázdných pokladniček. V 85 obcích se
jim podařilo vybrat celkem 1 245 772 korun (z toho v
Holicích 95 500 Kč, v obci Dolní Roveň 22 302,- Kč,
Jaroslav 2 220,- Kč. Ostrov 3 485,- Kč, Uhersko 4
616 Kč a v obci Trusnov 5047 Kč... více na
http://pardubice.charita.cz/trikralovasbirka/vysledky/).
Míra Hemer, Tomáš Fliger, Michal Ruda
Tyto peníze pomohou hlavně nemohoucím seniorům a
lidem se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, ale také rodinám s dětmi a umírajícím. Tak by se dala
stručně shrnout letošní Tříkrálová sbírka z pohledu Pardubické charity. Oblastní charita Pardubice děkuje
všem malým i velkým koledníkům. Poděkování náleží také všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou do
úředně zapečetěných pokladniček. Více informací najdete na webu www.pardubice.charita.cz. Vojtěch
Homolka
Výsledky voleb Prezidenta ČR v obci TRUSNOV – 1. kolo
Počet voličů zapsaných do volebního seznamu
167
2 voliči volili na voličský průkaz
Volební účast v jednotlivých obcích:
Trusnov
99 + 2 voličů
81 volilo – tj. 80,2 %
Opočno
40 voličů
16 volilo – tj. 40 %
Žika
15 voličů
9 volilo – tj. 60 %
Franclina 13 voličů
12 volilo – tj. 92,3 %
Celkem
169 voličů
118 volilo - tj. 69,8 %
1 hlas byl neplatný
Mirek Topolánek
Michal Horáček
Pavel Fischer
Miloš Zeman
Marek Hilšer
Jiří Drahoš

1 hlas
3 hlasy
4 hlasy
69 hlasů
7 hlasů
33 hlasů

Volební komise pracovala ve složení: R.
Šplíchalová – předsedkyně (viz. foto), H.
Motyčková – zapisovatel, Š. Kylarová, Fr.
Sýkora a J. Jílek

Výsledky voleb Prezidenta ČR v obci TRUSNOV – 2. kolo
Počet voličů zapsaných do volebního seznamu
167
2 voliči volili na voličský průkaz
Volební účast v jednotlivých obcích:
Trusnov
99 + 2 voličů
83 volilo – tj. 82,18 %
Opočno
40 voličů
19 volilo – tj. 47,5 %
Žika
15 voličů
10 volilo – tj. 66 %
Franclina 13 voličů
12 volilo – tj. 92,3 %
Celkem
169 voličů
124 volilo - tj. 73,37 %
Miloš Zeman
85 hlasů tj. 68,54 %
Jiří Drahoš
39 hlasů tj. 31,45 %
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Volební komise navštívila voliče i doma –
naše nejstarší občanka – paní J. Jílková
foto: Fr. Sýkora

Trhy v Holicích už v pondělí 16. dubna Na posledním jednání rady města dne 19. 3. 2018 se na základě
nové žádosti pana Němce (organizátora trhů v Holicích) rozhodlo, že trhy budou opět v ulici Holubově. U
pošty bude umístěna značka slepá ulice a uzávěra ulice bude až na hranici muzea, takže zde se bude možné
otočit. Připomínáme termíny konání trhů v roce 2018: 16. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 19.
11., 10. 12. a 17. 12. 2018.

U P O Z O R N Ě N Í
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za popelnice a poplatků za psy
pro rok 2018 se již uskutečnil. Kdo ještě nezaplatil, tak prosíme aby
tak obratem učinil.
Výše poplatků je 450,- Kč za osobu a rekreační objekt. Od poplatku se
osvobozují držitelé ZTP.
Poplatek za 1 psa je 50,- Kč, za 2 psy 200,- Kč
a za každého
následujícího 100,- Kč.
V případě zaslání na účet:
č. ú. 1205463329/0800, jako variabilní symbol uveďtě prosím čp. a do poznámky
příjmení.

Rovněž
upozorňujeme
občany,
že
kontejnery na bioodpad budou umístěny na
stejných stanovištích jako v loňském roce
od začátku dubna 2018.

Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě
Další z našich preventivních článků budeme věnovat oblasti silničního provozu, chodcům,
cyklistům, řidičům a především seniorům v dopravě. Ač dopravní nehodovost má z dlouhodobého
hlediska klesající tendenci, co se týká jak počtu, tak tragických následků nehod, jistě je na místě si
připomenout několik základních pravidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlé téma,
pokusím se vyzdvihnout věci, které by vás mohly zajímat. Řekneme si, kdo je vlastně chodec, jaké má
povinnosti a jak je to s domnělou absolutní předností na přechodu pro chodce. Zopakujeme si, kdo a
kde by měl nosit reflexní prvky. Dále si řekneme, zda je v pořádku, když občas vidíme většinou
cyklistky – ženy, jak vezou na jízdním kole nákup, jednou rukou řídí a v druhé ruce drží deštník, aby nezmokly nebo
jaká hrozí pokuta cyklistům, kteří jedou pod vlivem alkoholu. A v neposlední řadě si připomeneme, jak je to se
zdravotními prohlídkami u řidičů starších 65 let a s jízdou na vozítkách segway.
Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský
kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na lyžích, kolečkových
bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede
jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je účastníkem silničního provozu
a má určité povinnosti. Zákon ukládá chodci povinnost použít chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá označená
dopravní značkou). Tam, kde chodník není, chodí se po levé krajnici nebo co nejblíže levému okraji vozovky a to
v počtu maximálně dva chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené
viditelnosti pouze mimo obec, policie obecně doporučuje být za snížené viditelnosti označen reflexními prvky všem
chodcům a cyklistům. Pokud se pohybujete pomocí hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to platí i pro
případ, kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, kde doporučujeme označit obojek i vodítko. Na používání reflexních
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prvků policie zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde různé prvky s retroreflexních materiálů rozdává.
Jinou volbou může být i označení se neoslňujícím světlem například z jízdního kola. Toto světlo bychom doporučili
připevnit třeba na paži, která je blíže do vozovky. Co se týká přecházení vozovky, policisté se občas setkávají
s mylným výkladem zákona v tom smyslu, že chodec má absolutní předost, což opravdu tak není. Doporučujeme dbát
především na své zdraví, při přecházení vozovky být ostražití, nebýt roztržití a myslet na to, že je lepší někam přijít o
chvíli později, než nedojít už nikdy. Tam kde je přechod pro chodce, je chodec povinen jej užít. Pokud na komunikaci
přechod není, má chodec povinnost přecházet vozovku kolmo k její ose. Každý by měl mít na paměti, že chodci a
cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu a tak k sobě a ostatním účastníkům přistupovat.
Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také účastník silničního provozu. Jízda pod vlivem
alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by cyklistovi policisté
naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 do 20.000 korun, nad 1 promile alkoholu v dechu
25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně tak, když se cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. Na kole se jezdí při
pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je povinnost jich cyklista
užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavě za jízdy řádně připevněnou ochrannou přilbu. Policisté však
doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem
osoby starší 15 let. K osvětlení cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen
světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem
červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé
barvy s přerušovaným světlem. K výše uvedenému příkladu převážení nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním
kole se vztahuje ustanovení zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného
vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly
řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na
řídítkách těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím chci varovat. Nákupní taška pak při potřebě udělat nějaký manévr
často převezme řízení kola za vás, což ohrožuje nejen vás samotné, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Proto
doporučujeme si opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče. Pokud byste potřebovali za jízdní kolo připevnit vozík, je
to možné, avšak zákon vám povoluje připojit přívěsný vozík do maximální šířky 90 cm, který bude mít vzadu dvě
červené odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu a použije k tomu
přechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd pro cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku bezpečně
přejet, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Stejně jako chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce
zranitelných účastníků silničního provozu a proto je na místě opatrnost a ohleduplnost.
Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát sáhodlouhé povídání, nicméně co je pro řidiče –
seniory nad 65 let důležité při řízení vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. Lékařské prohlídce je
řidič povinen se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let a nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. Po
68 roce věku pak každé dva roky. Řidič je povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe a na výzvu policisty mu jej
předložit. Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve výši 5.000 až 10.000 korun plus zákaz řízení od 6
měsíců do 1 roku. Občas se jako policisté setkáváme s tím, že starší lidé jsou od určitého věku méně pozorní, zhoršuje
se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně a je pro ně těžší se přizpůsobit současné extrémně rychlé dopravě. A právě
pro seniory od 65 let v současné době probíhá projekt „Jedu s dobou“, který realizuje Asociace center pro
zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Jedná se o zhruba půldenní zdokonalovací školení pro seniory, kde se dozvědí
novinky z legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s praktickým ověřením řidičských návyků
s vlastním vozidlem. Nejbližší kurzy budou probíhat na Autodromu ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci Králové
v sobotu 21. dubna 2018 nebo v neděli 20. května 2018 vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale vzhledem ke
kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz Policie vřele tento kurz doporučuje!
V úvodu jsem ještě slíbila informaci k ježdění na vozítkách segway. Na ten zákon pohlíží jako na osobní
přepravník a hovoří tak, že na a osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém
zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na
stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s
rychlostí chůze. Obce mohou nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování těchto přepravníků
zakázáno a tato místa je povinna označit dopravní značkou.
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co nejméně studených sychravých dnů a co nejvíce dnů
krásných a prosluněných!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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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

Velké ŠTĚSTÍ se skládá z mnoha drobných RADOSTÍ
A. Tenzer
Vše nejlepší k narozeninám...

DUBEN
Vodvárka František 88 let
KVĚTEN
Kapcalová Helena 70 let
Buriánek František 89 let
Johanová Milena 75 let
Frimlová Květa 88 let
Malinská Vlasta 70 let
ČERVEN
Vrátil Jiří 70 let

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 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2018
Bruslení – i když jen na pár dnů – ale přece – rybník zamrzl (přelom únor-březen)

Něco ze zprávy o činnosti SDH Trusnov za rok 2017
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Jako
každý
rok, tak i letos se
scházíme
na
výroční valné hromadě, abychom
společně zhodnotili práci sboru
dobrovolných hasičů v Trusnově za
uplynulý rok.
Členskou základnu tvoří 54
členů z toho 27 mužů a 27 žen.
Činnost našeho sboru začala
přípravou valné hromady, která se
konala 7. ledna 2017 v budově
bývalé školy.
V měsíci březnu se na členské
schůzi předběžně připravoval plán
na oslavy výročí 120 let SDH
Trusnov.
V dubnu pořádal v kulturním
domě v Trusnově Sbor dobrovolných hasičů Opočno výroční valnou hromadu okrsku. Naši
členové se zúčastnili ve velkém počtu. Zábava se vydařila.
Koncem měsíce května se konaly oslavy 120. výročí založení sboru. U této příležitosti byla
připravena krásná výstavka. Naši nejmenší „hasiči“ a „hasičky“ měli připravenou krásnou ukázku
požárního útoku, včetně záchranářské akce. Slavnostní odpoledne bylo zpříjemněno uspořádáním
netradičních štafet, skákacím hradem pro děti a fotbalem v bublinách – Crazzy bubbles.
Odpolední program doprovázela dětská kapela Bašapa. Oslavy sboru byly vydařené, kladně
hodnocené, a proto bych při této příležitosti ještě jednou všem, kteří se na akci podíleli, poděkoval.
V měsíci červnu jsme se zúčastnili oslav SDH na Uhersku. Také se konalo okrskové cvičení
na Týníšťku. Naši muži byli 3. Ženy se zúčastnily jen z našeho sboru.
V září jsme se zúčastnili oslav 120 výročí založení SDH Litětiny. Též jsme uspořádali
posvícenskou zábavu.
Naše preventivní činnost v obci spočívá v kontrole a údržbě hasičského materiálu, hasičské
zbrojnice, auta a hydrantové sítě. Techniku jsme po celý rok zabezpečovali tak, aby byla
v akceschopném stavu. Byla provedena oprava stříkačky PS 8.
Náš sbor řídí 11-ti členný výbor, který se sešel 5x.
U příležitosti životního jubilea jsme navštívili 7 našich členů a předali jim dárkové balíčky.
Také nás v loňském roce opustili dva členové (p. Doskočil, p. Motyčka). Rozloučili jsme se
nimi čestnou stráží a květinou.
vlevo: naše „kuchařky“- co se nám starají o občerstvení
a vpravo – „delegace z Opočna.“

Valná hromada SDH OPOČNO 27. ledna 2018
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Dětský karneval 11. března
Pirátským
karnevalem
nás
provedl
kapitán
Pruhované
triko z Chrudimského divadla
Ahoj Chrudim. Nechyběl tanec,
soutěže ani tradiční tombola.
Děkujeme všem dobrovolníkům
a dobrovolnicím z naší obce!
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Foto: K. Váňová - více fotek na rajče net ….

SDH Trusnov uspořádal dne 30. března 2018 sběr železa

Opět byl uskutečněn, tak jako každý rok, sběr nebezpečného odpadu – 29.3.2018
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SDH Trusnov Vás zve 14. dubna 2018 na
OKRSKOVOU ZÁBAVU
v Kulturním domě v Trusnově, od 20.00
občerstvení zajištěno,
k tanci a poslechu „Bylo nás pět“

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU připravuje
30. dubna od 18.00 hodin na hřišti za školou
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Během měsíce června se opět na trusnovském hřišti a jeho okolí uskuteční dětský den
Více na plakátech a webových stránkách…
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 2018.
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Uzávěrka příštího čísla: 28. června 2018
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