Trusnovský zpravodaj
a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

2/2019

Foto: Irena Frimlová

Vážení čtenáři - spoluobčané, začínají nám jarní měsíce, a Vám se dostává do rukou další číslo
Trusnovského zpravodaje. Ve zpravodaji Vás opět seznámíme s činností obecního
zastupitelstva, činností nejenom našich spolků, ale i s dalšími zajímavými informacemi. Čekají
nás Velikonoce, významné křesťanské svátky a pro spoustu lidí také svátky jara a probouzení
přírody spojené s příchodem teplejších a slunečních dnů. Dovolte mi tedy, popřát Vám všem jejich
klidné prožití.

PRANOSTIKY

1. Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na
Velký pátek se zemí nehýbej!
2. Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
3. Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
4. Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
5. Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
6. Prší-li v noci na Bílou soboru, bude málo třešní.
7. Je-li na Boží hod velikonoční jasno, bude léto slunečné a vodou
příhodné a na dar boží úrodné.
8. Velký pátek deštivý dělá rok příznivý.
9. Bouřky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva začni.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 1. 3. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 31.
1. 2019 – Zprávu o
plnění rozpočtu k 31.
1. 2019 přednesla
účetní obce ing.
Markéta Kolenová.
Seznámila
s významnějšími
položkami příjmů a
výdajů. Celkové příjmy jsou ve výši 379 850,- Kč a celkové výdaje v částce 185 500,- Kč.
Největší položkou je 52 tis. Kč za práce v lese v Opočně (tržba za dřevo byla zúčtována již
v loňském roce)
2. Stav finančních prostředků na účtech - O stavu finančních prostředků k 31. 1. informovala
rovněž účetní obce – u ČNB je 5 651 450,- Kč, u České spořitelny 414 033,- Kč.
3. Převod peněz mezi účty – byl schválen převod finančních prostředků mezi účty ve výši 1
mil. Kč na běžné výdaje.
4. Rozpočtové opatření č. 1, 2 – Ro č. 1 – na vědomí, schválil starosta obce, RO č. 2 – jedná
se o úpravu účtování částky výdajů za lesní práce a vratku z voleb.
5. Odkup pozemku p.č. 584/7 v Trusnově – Obec Trusnov žádá firmu MORAS a.s. o odkup
pozemku 584/7 (6m2).
6. Záměr prodeje pozemku p.č. 584/7 – byl schválen záměr prodeje pozemku.
7. Různé aktuální informace podal starosta p. Friml
- Bude zřízena přestupková komise, tříčlenná, z toho bude jeden zástupce z obecního
zastupitelstva – schválena p. Motyčková Hana
- Byly podány žádosti o dotace na opravu kapličky v Trusnově a opravu venkovního
schodiště a dveří u hostince
- Je plánována výměna oken v jídelně za plastová a poté provést vymalování jídelny
- Na opravu chodníků v Trusnově je již získáno stavební povolení, v březnu proběhne
výběrové řízení na dodavatelskou firmu. Rovněž tak na opravu veřejného osvětlení
v Trusnově.
- Pod Trusnovem k lesu proběhne čištění příkopů od náletů, za pomoci členů Mysliveckého
spolku a mechanizace od společnosti MORAS.
- Rybníček na Franclině – provést úpravu prostranství za možnosti využití dotace z DSOH na
úpravu veřejného prostranství
- Ing. Hemer podal informaci o jednání s OÚ Uhersko ohledně dopravy po cestě kolem
hájovny u Štorků – je třeba to řešit spoluprací obou obcí. Schůzka na MAS Holice, kde
proběhlo hodnocení minulého období.
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V Trusnově proběhlo
setkání starostů DSOH,
(22. 2. 2019) mimo jiné
se diskutovalo o
zřizování dětských
dopravních hřišť nebo
skákacích hradů.

PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2019
17. dubna 2019
15. května 2019
12. června 2019
10. července 2019
7. srpna 2019
4. září 2019
2. října 2019
30. října 2019
27. listopadu 2019
25. prosince 2019
Svozový den – středa – po 4 týdnech
Trhy v Holicích:
Trhy budou v těchto termínech, vždy se jedná o pondělí:
15. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7., 19. 8., 16. 9., 14. 10., 18. 11., 9. 12. a 16. 12.

U P O Z O R N Ě N Í
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za popelnice a poplatků za psy
pro rok 2019 se již uskutečnil. Kdo ještě nezaplatil, tak prosíme, aby
tak obratem učinil.
Výše poplatků je 550,- 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 již
jsou umístěny na stejných stanovištích jako v loňském roce.
VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
V sobotu 5. ledna 2019 proběhla v Trusnově, Opočně, Žice i
Franclině celostátní Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Oblastní charita Pardubice. V obci
Trusnov chodily dvě skupinky dětí – Hemer Míra, Fliger Tomáš, Ruda Míša a druhá skupinka Kačka
Hemerová, Anička Spálenská a Matěj Vojtíšek. Celkem se vybralo 6982,- Kč. Více informací najdete na
pardubice.charita.cz, výsledky naleznete na www.trikralovasbirka.cz/vysledky/. Děkujeme, že nám
pomáháte pomáhat.
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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

Jubilanti

Ať každý den, který na světě máš, sobě i druhým radost uděláš.
Přejeme jen to nejlepší k narozeninám.
Vše nejlepší.

Upozorňujeme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jubilea byla zveřejněna, aby tento svůj požadavek oznámili na obecním
úřadu, popř. tel. 725241455. Děkuji

Narození
18. ledna 2019 se narodil rodičům
Štěpánce a Ondřejovi syn Vojtěch Malý

„Za komínem klapy klap, prý se u Vás stavil čáp a přinesl uzlíček, v němž byl malý hošíček. Ať
Vám roste jako z vody a je z něj kluk do nepohody, ať je veselý a zdravý a Vás rodičovství
baví. Blahopřejeme!“
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Něco málo ze
zprávy
SDH
Trusnov za rok
2018, která se
konala 26. ledna 2019
Činnost
našeho
sboru začala výroční valnou
hromadou až 10. února.
Datum valné hromady byl
posunut na tento termín
z důvodu
prezidentských
voleb, které se konaly právě
v této budově.
Členskou základnu tvoří 56 členů. Naši členskou základnu posílili dva noví členové. Jedná se o
Petra Šimona a Martina Vojtíška ml.
V měsíci březnu proběhl sběr starého železa.
V dubnu uspořádal náš sbor okrskovou valnou hromadu se zábavou. Z každého sboru se
zúčastnilo několik zástupců a proto i účast byla docela dobrá. To už se tak nedá říci o posvícenské
zábavě, kde je účast opravdu slabá. Ale i tak si myslíme, že v této tradici budeme pokračovat.
V červnu se konalo na Uhersku okrskové kolo. Naše družstva mužů a žen se ho zúčastnila. Muži
se umístili na krásném 2. místě za Tyníšťkem a před Uherskem s časem 25,79 sekund. Taktéž ženy
byly druhé s časem 28,06 sekund za Opočnem a před Uherskem. Doufám, že i v příštích letech
navážeme opět na ty dobré výsledky, které byly v letech předminulých.
Koncem června byla uspořádána trusnovská výprava po svých do letního kina na Uhersku. Sešlo
se nás asi okolo 40 lidí.
Začátkem prázdnin došlo na čištění rybníčka, kde se za krásných letních dnů scházela kupa
dětí a kde 4. srpna proběhlo noční koupání s promítáním letního kina. Akce byla vydařená.
Na konci prázdnin jsme pro naše členy opekli prasátko. Účast byla dobrá. Byly připraveny i
různé malé soutěže.
15. prosince se ženil náš člen Radek
Motyčka. U této příležitosti mu někteří členové
našeho sboru postavili bránu a předali svatební
dar.
Naše preventivní činnost spočívala
především v udržování a kontrole hasičského
vybavení, tj. hasičské zbrojnice, hasičského auta
a hydrantové sítě, tak aby bylo vše
v akceschopném stavu.
Ve spolupráci s obecním úřadem bylo
provedeno několik sobotních brigád na opravu a
nátěr plotu okolo hřiště za školou a pak i
samotný úklid v okolí školy a hasičské zbrojnice.
U příležitosti životního jubilea našich
členů, navštívili naši zástupci 5 oslavenců a byly
jim předány dárkové balíčky.
Na konci roku 2018 skončila naše dlouholetá členka p. Stará funkci pokladní. Členkou sboru
zůstává i nadále. Tuto funkci předává paní Ireně Frimlové. Z tohoto místa bychom ji chtěli poděkovat
za vykonanou práci pro náš sbor a popřát ji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchu v soukromém
životě a při této příležitosti ji předat dárkový balíček.
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U P O Z O R N Ě N Í

Rekonstrukci silinice na průtahu Vysokým Mýtem budou provázet objížďky
Na silnici I/35 na průtahu Vysokým Mýtem pokračují stavební práce a příprava pro instalaci nových
semaforů na přechodu u krytého bazénu a na křižovatce s ul. Prokopa Velikého. Proměnou prochází i
křižovatka s ul. Gen. Svatoně. Od příštího týdne do konce července bude pardubické Ředitelství silnic a
dálnic provádět rekonstrukci povrchu silnice I/35 od supermarketu Lidl až po okružní křižovatku.
Rozdělilo ji do tří úseků, během kterých budou platit částečné uzavírky. „Doprava ve městě bude v příštích
měsících náročnější než obvykle, a proto očekáváme od řidičů větší trpělivost a ohleduplnost. Objížďky povedou
převážně po místních komunikacích a zvýšenou dopravní zátěž pocítí i obyvatelé jinak klidných částí města.
Doufám, že se většina projíždějících automobilů Vysokému Mýtu raději vyhne a využije k cestě na Moravu severní
trasu,“ řekl starosta František Jiraský. Objízdné trasy jsou v každé etapě rekonstrukce silnice stanoveny vždy pro
jeden směr jízdy, druhý směr povede volnou polovinou vozovky po staveništi.
První etapa začne v pondělí 8. dubna a potrvá do 12. května. Rekonstrukce povrchu bude v tomto období
probíhat v úseku silnice I/35 od křižovatky s ulicí Vraclavská ke křižovatce silnice I/35 s ulicí Rokycanova.
Objízdná trasa povede ve směru od Hradce Králové na okraji Vysokého Mýta vpravo po místní komunikací přes
ulici Průmyslovou, s odbočením vpravo na ulici Vraclavskou a dále vlevo, po tzv. „Peklovecké“ k silnici III/35711
(tzv. „Vanická“) a zpět do ulice Gen. Svatoně, ze které vyústí na křižovatku se silnicí I/35. Opačný směr Olomouc
– Hradec Králové bude veden volnou polovinou vozovky po staveništi. Silnici I/35 bude možné přejíždět na
křižovatce s ulicí Prokopa Velikého.
Stejná objízdná trasa bude platit i od 13. května do 16. června v průběhu rekonstrukce silnice I/35 v úseku od
křižovatky s ulicí Rokycanova po křižovatku s ulicí Gen. Svatoně. V této etapě bude pro přejíždění silnice I/35
v provozu křižovatka u supermarketu Lidl a křižovatka silnice I/35 s ulicemi Pražská a Riegerova.
Až do konce školního roku bude městská policie věnovat zvýšenou pozornost bezpečnému přecházení
chodců na označeném přechodu přes ulici Gen. Svatoně u Motocentra B&B.
Při rekonstrukci silnice I/35 v úseku od křižovatky s ulicí Gen. Svatoně po okružní křižovatku u čerpacích stanic
povede od 17. června do 31. července objízdná trasa ve směru od Litomyšle z kruhového objezdu ulicí Českých
bratří, vlevo ulicí Jeronýmovou, dále Litomyšlskou ulicí vlevo na ulici Prokopa Velikého, ze které se na světelné
křižovatce vrátí na silnici I/35 vpravo směr Hradec Králové. Opačný směr Hradec Králové – Olomouc bude veden
volnou polovinou vozovky po staveništi.
Na místních komunikacích, které budou sloužit pro objízdnou trasu ve směru Hradec Králové – Olomouc, bude
před zahájením i po skončení objížďky provedena výsprava vozovky.
V rámci úprav křižovatek a přechodů na silnici I/35 na průtahu městem byly ve druhé polovině roku 2018
dokončeny stavební práce a osazeny semafory na křižovatce s ulicemi Vraclavská a Karosářská a dále na
křižovatce s ulicemi Pražská a Riegerova. Současně byly částečně dokončeny stavební práce na novém semafory
řízeném přechodu přes silnici I/35 u autobusového nádraží.
"Úpravy křižovatek a přechodů na průtahu městem jsou společným projektem města Vysokého Mýta a Ředitelství
silnic a dálnic. Společně jsme vybrali i dodavatele. Město instaluje semafory a ŘSD provede stavební úpravy
křižovatek a přechodů a také obnovu povrchu silnice,“ řekl starosta František Jiraský. Veškeré úpravy budou stát
63 milionů korun, z toho 17,5 milionů korun zaplatí město Vysoké Mýto. Dotace Státního fondu dopravní
infrastruktury pokryje městu náklady 14,9 milionů korun.
Čerpáno z www.vysoke-myto.cz/
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VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2018 ve fotografiích
Startovací výstřel

Nebyl to startovací výstřel v daném slova smyslu, nicméně za start výstavby dálničního úseku
se to poklepáním zednickými kladívky na „základní kámen“ považovat může. Ano, 4. prosince
došlo v prostorách před i uvnitř Dašických sklepů k slavnostnímu křestu výstavby dálničního
úseku D35 Časy – Ostrov. V několika desítkách zúčastněných hostů jsme mohli spatřit tváře
velmi známé i méně známé. Doufejme, že se stavební dílo nebude nekonečně protahovat.

Čerpáno z Dašických ozev..
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SDH – Výroční valná hromada – 2. 2. 2019

DĚTSKÝ VODNICKÝ
KARNEVAL
16. února 2019
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Bruslení na rybníku – 24. - 25. 1. 2019. Letos bohužel jen dva dny…
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Došlo k vyřezání náletů myslivci a rovněž k vybagrování
příkopu směrem k lesu firmou MORAS a.s.

foto - kácení stromů pro výstavbu chodníků

Byla i malá svačinka,
o oběd se postaral „mistr“ kuchař Víťa Bečka
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Vítání občánků – 31.3.2019
Vítané děti: Mia Galliková, Eliška Šimonová, Rozálka Kňourková a Vojtíšek Malý

.

Děti přednesly básničky:
Anička Spálenská, Máťa Vojtíšek, Markétka
Šťastná, Terezka Jílková a Kačenka Hemerová
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Foto: Petra Řihová
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Akce připravované na 2. čtvrtletí roku 2019
TERMÍN 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. Provozovatel vodovodu oznamuje odběratelům termín
provádění odkalování vodovodního řádu se bude provádět v následujících termínech a to:
9. 4. 2019 – Opočno, Trusnov, 10. 4. 2019 – Franclina, Žika

Výstava 100 let od vydání první Československé měny
Nejen ČNB, ale i Kulturní dům města Holic, se rozhodl
připomenout 100. výročí vydání samostatné Československé
měny v roce 1919 a to výstavou 8 emisí bankovek a státovek z let
1919 až 1970. Konkrétně si bude možné prohlédnout fotokopie
kolkovaných Rakousko-Uherských bankovek, první vydání
československých státovek tzv. I. Emise z r. II. Emisi z r. 1920,
protektorátní státovky, které platily od r. 1940 až do konce II.
Světové války, poukázky čs. státu, které byly vydávány postupně
od května 1945, státovky tzv. Londýnské emise vydávané od
listopadu 1945, platidla, která byla dána do oběhu k 1. 6. 1953, v
rámci peněžní reformy a byla vyrobena v tehdejším SSSR a emisi
vydávanou od r. 1970, kdy tyto bankovky platily až do r. 1991.
Výstava bude zahájena v pondělí 1. Dubna v 17.00 hodin a bude
ji možné zhlédnout v prostorách muzea Dr. E. Holuba až do
konce letošního roku. Výstavu zahájí ředitel sekce peněžního a
platebního styku ČNB Ing. Josef Ducháček. Před zahájením
výstavy, od 16.00 hodin, proběhne jeho přednáška o činnosti
ČNB v současnosti. Součástí programu budou hosté, Lenka
Plašilová a Iva Hlaváčková, studentky zpěvu Pardubické
konzervatoře, za hudebního
doprovodu Karolíny Moravcové, studentky AMU Praha. Proběhne
i malá vernisáž prací žáků ZUŠ Karla Malicha třídy paní učitelky
Stanislavy
Honsové na téma „Návrh vlastní bankovky“. Vernisáž je
naplánována od 15.30 hodin. Srdečně vás tímto na výstavu
zveme, ať už přímo 1. dubna, nebo kdykoliv během letošní
sezóny. Pro naše návštěvníky je muzeum nově otevřeno i v
pondělí.
Petra Hrubanová

Volby do Evropského parlamentu 2019 se budou konat od 24. do 25. května 2019
V pořadí už deváté volby do Evropského parlamentu se budou konat od 23. do 26. května 2019
v rámci celé Evropské unie. V Česku se bude volit teprve počtvrté, volby se opakují se každých pět let.
Česko má zastoupení 21 poslanců.
Předpokládá se, že půjde o první volby po vystoupení Spojeného království z Evropské unie ve
zbývajících 27 členských zemích. Vystoupením Británie se uvolní část poslaneckých mandátů, některé
se rozpustí a některé zaniknou. Z původních 751 jich nejspíše zůstane 705.
Po posledních volbách z května 2014 je v něm nejsilnější politická skupina Evropská lidová strana
(EPP) se 217 křesly, následovaná aliancí socialistů a demokratů (S&D) se 189 zástupci, další skupiny už
mají méně než 75 poslanců.
Evropský parlament by se v současném složení měl naposledy sejít 18. dubna. 24. května odstartují
v České republice volby do Evropského parlamentu, připadnou tak na tradiční volební dny - pátek a sobotu.
Výsledky by měly být známé během večera v neděli 26. května, kdy se sečtou hlasy v posledních
evropských zemích.
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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…

Velikonoce jsou svátky pohyblivé, určované podle prvního jarního úplňku, takže
je slavíme každý rok jinak. Křesťané je považují za nejvýznamnější církevní
svátky, vzpomínají na ukřižování, zmrtvýchvstání a následně nanebevzetí Ježíše
Krista. Období Velikonoc začíná Popelační středou. Kněz v kostele dělá věřícím
na čele křížek popelem z kočiček posvěcených o loňské Květné neděli. Dělajíce
křížek, každému připomíná: „Prach jsi a v prach se obrátíš.“ Popel z loňských
kočiček tak symbolizoval pomíjivost lidského života. Křížek měl ochránit před nemocemi a
zaručoval zdraví po další rok.
Pro křesťany nastává čtyřicetidenní půst a následujících šest postních nedělí má každá své
jméno. Půst neznamená nic nejíst, jen umírněnost a střídmost v jídle, jíst jídla lehká, netučná,
která uleví organismu a dodají tělu novou energii. Do jídelníčku zařadíme čerstvou sezonní
zeleninu, do polévek a pomazánek přihodíme zelené, divoce rostoucí bylinky. Předvelikonoční
období můžeme tedy pojmout jako ozdravnou jarní kúru k očistě těla i duše, což jistě
prospěje každému z nás.

Včera jedna slepička, snesla pestrá vajíčka. Na zahradě všechno kvete, skřivánek si noty plete.
Jaro už je zase zpátky, přejeme Vám hezké svátky zastupitelstvo obce Trusnov

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 2019.
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 2019
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