Trusnovský zpravodaj
a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

3/2019

Vážení čtenáři - spoluobčané, máme tu krásné roční období, přejeme
Vám, ať si tyto dny užijete tak jak to máte rádi, s lidmi, s kterými Vám
je dobře a aby jste načerpali hodně sil do dalších dnů…

PRANOSTIKY

1. Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde
tuhá zima spíš.
2. O svatém Kamilu slunce má největší sílu (18. 7.)
3. Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně
4. Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti (25. 7.)
5. Je-li od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě studeno (1.8.)
6. Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více (24. 8.)
7. O svatém Viktorinu ještě teplo je i ve stínu (5.9.)
8. Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
9. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima (30. 9.)
10. O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 2. 5. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 31. 3. 2019 – Zprávu o plnění rozpočtu k 31.3.2019 podala p. Vojtíšková.
Celkové rozpočtové příjmy jsou ve výši 1 043 826,- Kč, celkové výdaje 536 336,- Kč.
Výsledkem je tak zisk ve výši 507 490,- Kč.
2. Stav finančních prostředků na účtech – Zprávu o stavu finančních prostředků k 30.4.2019
podala rovněž p. Vojtíšková – na účtu ČNB je 5 388 509,- Kč, u České spořitelny
1 058 725,- Kč, tj. celkem 6 447 234,- Kč.
3. Rozpočtové opatření č. 4, 5 - Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4, 5 jedná se o
zúčtování příjmů za prodej předzahrádky, darovací smlouvu TJ Jaroslav a rozhodnutí o
dotaci na okna a dveře v jídelně. Rozpočtové opatření č. 3 (rozpis v rámci paragrafu –
schválil starosta obce – zastupitelstvo bere na vědomí
4. Závěrečný účet, celoroční hospodaření obce a účetní závěrka za rok 2018 - Přezkum
hospodaření obce za rok 2018 byl proveden 2.4. – celkové rozpočtové příjmy byly v částce
5 732 922,41 Kč /včetně převodů mezi bankovními účty/, celkové rozpočtové výdaje ve výši
4 297 682,68 Kč. Rozdílem je kladný výsledek hospodaření ve výši 1 435 239,73 Kč.
Závěrečný účet v celém znění byl vyvěšen na úřední desce. Dne 2. 4. 2019 proběhlo v obci
Trusnov přezkoumání hospodaření za rok 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje
s tímto výsledkem: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § zákona č.
420/2004 Sb. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření nebyla
zjištěna žádná závazná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku……………………...................0,21%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ……………………………………..1,90%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku…………….0%
Inventura za rok 2018 byla provedena.
Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce bylo schváleno bez výhrad.
Účetní závěrka za rok 2018 byla schválena
5. Smlouvu o zřízení služebnosti pro ŘSD - Byla schválena smlouva o zřízení služebnosti
s ŘSD, jedná se o přeložku vodovodu mezi Opočnem a Ostrovem.
6. Darovací smlouva s TJ Jaroslav - Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu s TJ Sokol
Jaroslav – poskytnutí finančního daru 10 000,- Kč. Při stanovení částky bylo přihlédnuto ke
skutečnosti, že TJ Jaroslav má v letošním roce výročí 50 let fotbalu.
2

7. Záměr prodeje pozemku p.č. 362/31 v Opočně - Byl schválen záměr prodeje pozemku,
jedná se o p.č. 362/31 o výměře 78 m2 v Opočně. Pan J.V. žádal ještě o část pozemku p.
č. 362/32 – tento pozemek je příjezdová cesta a zastupitelstvo rozhodlo, že tento pozemek
se neprodá.
8. Výsledky výběrových řízení na akce posílení veřejného osvětlení Trusnov a oprava
chodníků - Proběhla výběrová řízení – na akci posílení veřejného osvětlení v Trusnově se
účastnily 3 firmy, vítězem se stala firma GAMET ELEKTRO s nabídkovou cenou 1 860 tis.
Kč. Na akci oprava chodníků v Trusnově se výběrového řízení účastnily 4 firmy, jedna se
omluvila, vybrána byla firma Chládek-Tintěra s nabídkovou cenou 3 544 090,- Kč. Na tuto
akci by měla být dotace z DSOH ve výši 1 mil.Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 3
2. Různé informace –
Městys Chroustovice oznámil – Z důvodu ochrany vodního zdroje
vyhlašuje Městys Chroustovice s okamžitou platností zákaz napouštění
bazénů, zalévání zahrad a mytí automobilů pitnou vodou z veřejného
vodovodu. Vyzývá tímto občany k maximálnímu šetření vody z obecního
vodovodu. Na základě zasedání Rady městyse Chroustovice dne 17. 4.
2019 připomíná vydaný platný zákaz z 7. 8. 2018. Zákaz platí do
odvolání.
Na akci výměna oken v jídelně jsme obdrželi dotaci ve výši 160 tis. Kč.
Rekonstrukce chodníků:
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MĚSTYS CHROUSTOVICE INFORMUJE:
ZPRÁVA OBČANŮM ODPOJOVÁNÍ PŘÍPOJEK
Vážení občané,
z důvodu narůstání neuhrazených pohledávek za vodné a stočné ve splatnosti na vystavených
fakturách, Vám tímto dáváme na vědomí, že provozovatel s poukazem na ust. § 9 odst. 6 písm. g)
Zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, kdy do 30 dnů po splatnosti faktury nedojde k úhradě pohledávky, přistoupí
k odpojení nemovitosti od dodávky pitné vody. Znovu připojení vodoměru k odběru a dodávce
pitné vody je zpoplatněno částkou ve výši 1.500,-- Kč na základě rozhodnutí Rady městyse
Chroustovice ze dne 12.12.2018 s poukazem na ust. § 9 odst. 10 Zákona č. 274/2001 Sb.
Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Kontejnery na odkládání rostlinných a živočišných potravinářských tuků
POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ DO ODPADU
NEPATŘÍ!
Od 1. 1. 2020 mají obce povinnost – zajistit
nádobu na přepálený rostlinný olej a tuk.
V současné době jednáme s firmou, která
zajišťuje tento svoz, předpokládáme, že od 1. 9.
2019 budou ve všech našich obcích přistavěny
sběrné nádoby.
Do sběrné nádoby patří: přepálený rostlinný olej
a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET
lahvích.
Do sběrné nádoby nepatří: živočišné tuky –
sádlo, lůj, motorový olej, plast (krom lahví
s olejem)
PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 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
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční 20. září 2019 – termíny v jednotlivých částech
obce budou upřesněny.

Trhy v Holicích:
Trhy budou v těchto termínech, vždy se jedná o pondělí:
15. 7., 19. 8., 16. 9., 14. 10., 18. 11., 9. 12. a 16. 12.
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MAS Holicko letos podpořila podnikatelské projekty za
více než tři milióny Kč
Místní akční skupina Holicko úspěšně pokračuje v podpoře drobného podnikání na
Holicku. Za předchozí dva roky již podpořila 11 projektů drobných podnikatelů
z Holicka v celkové výši 2,5 mil Kč. A v letošním roce přibylo dalších 8 projektů za 3,1
mil Kč.
„První výzvu pro podnikatele vyhlásila MAS Holicko na
počátku roku 2017, a tak se již můžeme pochlubit 6-ti úspěšně zrealizovanými
projekty. Patří mezi ně například nákup mechanizace pro chov a výcvik koní
pro Jezdeckou stáj v Dolním Jelení, pořízení moderní techniky pro moderní
ošetřování a krmení skotu pro Zemědělskou společnost Ostřetín nebo přestavba
silážního žlabu na seník pro pana Sochora z Dolní Rovně. V průběhu letošního
roku by mělo být zrealizováno dalších 5 projektů,“ říká ředitelka MAS Holicko
Ing. Michaela Kovářová.
Programový výbor na svém jednání 13.5.2019 podpořil dalších 8 projektů za více než 3,1 mil. Kč. Tyto
projekty by se měly zrealizovat příští rok. Povětšinou se jedná o nákup technologií a strojů nebo
rekonstrukci, případně výstavbu provozoven, bez kterých by žadatelé nemohli rozvíjet své podnikání. Díky
naší podpoře si paní Skutilová z Chvojence koupí přívěs za auto na rozvoz brambor, paní Krejčíkové
z Ostřetína zase umožníme uvádět její nový produkt ZEGITA (sušené zeleninové koření) na trh, Hostinec u
Červinků v Horních Ředicích získá novou podlahu, Zmrzlina u Pepeho si pořídí nový stroj na výrobu
holické zmrzliny, pan Binko z Dolní Rovně si bude moci zase nakoupit CNC vrtací/drážkovací/frézovací
stroj, pan Kvapil si postaví novou zámečnickou dílnu v Horních Ředicích, pan Vlasák z Poběžovic si pořídí
manipulátor s velkým 9m výložníkem a pan Pražák z Roveňska si koupí 2 šicí stroje do čalounické dílny.
„Jak je vidět záběr podpory MAS Holicko je velmi široký a většina drobných podnikatelů se zde se svými
záměry najde. Na druhou stranu již není moc času k váhání, MAS Holicko zbývá
necelých 1,5 mil. Kč, které by chtěla rozdat ve výzvě vyhlášené příští rok v lednu.
Poté již budeme pouze čekat, co nám nabídne nové programové období 2021+,“
dodává Ing. Michaela Kovářová.
Kromě toho, že fungujeme jako regionální dotační agentura, tak se zabýváme i jinou
činností, jež má za cíl rozvíjet podnikání na
Holicku. Jedná se o zavedení jednotného
regionálního značení výrobků s názvem KRAJ
PERNŠTEJNŮ regionální produkt®.
Propagace značky a značených výrobků probíhá jak
formou reklamních tiskovin (katalog výrobků,
noviny apod.), prostřednictvím médií (webové stránky), tak i na společných
akcích a prezentacích, např. Sousedské slavnosti v Perníkové Chaloupce,
Dny Holicka, Otevření lázeňské sezóny v Lázních Bohdaneč, Festival chutí, vůní a řemesel v Pardubicích
apod.
Proto neváhejte a navštivte naše webové stránky www.holicko.cz, kde jsou zveřejněny základní informace o
činnosti MAS Holicko. V případě potřeby získání přesnějších informací se obraťte na ředitelku MAS
Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: mas@holicko.cz.
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MAS HOLICKO ZA POSLEDNÍ 2 ROKY PODPOŘILA PROJEKTY ZA 19 MIL KČ
Místní akční skupina Holicko působí v regionu od roku 2006. Jejím hlavním posláním je rozvíjet
region prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a
vědí, co region potřebuje.
V letech 2016 – 2018 se podařilo zajistit finanční podporu ve výši přesahující 19 mil Kč. Podpora šla do
všech obcí v území. Díky MAS Holicko jsou v obcích nové zrekonstruované chodníky, které přispívají
k větší bezpečnosti dětí při cestě do školy a dalších chodců. Ve vybraných školách se budují odborné
učebny, které budou vybaveny potřebnými pomůckami. V obcích se realizují různé opravy a výsadby
zeleně vedoucí ke zlepšení veřejného prostranství. Investice jdou i do zkvalitnění občanské vybavenosti
v obcích, opravují se např. hřiště, plot a podlaha v MŠ, ozvučení a osvětlení společenského sálu, sociální
zázemí v klubovnách.
Podpora šla i do zemědělství, lesnictví a k drobným podnikatelům. Mohla být nakoupena potřebná
technika, která zajistí bezpečnost, kvalitu a efektivitu v rámci jednotlivých provozů. V lesnictví se zase
podařilo vybudovat ochranné oplocenky, které zajistí zdraví růst mladým stromkům.
V následujících dvou letech bychom chtěli rozdělit částku přesahující 15,5 mil Kč.

Ing. Michaela Kovářová, ředitelka společnosti
Vedoucí pracovník SCLLD MAS Holicko
VÝSLEDKY
Volby do Evropského parlamentu konané dne 24. 5. – 25. 5. 2019 v obci Trusnov
2. Strana nezávislosti ČR
5. ODS
7. ČSSD
9. KSČM
10. Koalice DSSS a NF
24. Hlas
26. Koalice STAN, TOP 09
27. Česká pirátská strana
28. Svob. a př.dem. – T. Okamura (SPD)
30. ANO 2011
36. Koalice Soukromníci, NEZ
39. Křesť.demokr.unie – Čs.str.lid.

1 hlas
5 hlasů
4 hlasy
7 hlasů
1 hlas
1 hlas
3 hlasy
9 hlasů
4 hlasy
34 hlasů
1 hlas
1 hlas

Celkem 71 platných hlasů
Zapsáno v seznamu 174 voličů, vydány
2 voličské průkazy, 5 lidí volilo na
voličský průkaz
Celkem 177 voličů, vydané obálky 72,
1 hlas byl neplatný
Volební účast 40,68 %
Volební účast dle jednotlivých obcí:
Trusnov
46 %
Franclina
64,2 %
Opočno
11,3 %
Žika
46,6 %
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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
6. června 2019 se narodil rodičům Lence a
Radkovi Motyčkovým syn Lukáš
13. června 2019 se narodil Monice Vaňkové a
Stanislavovi Špačkovi syn Stanislav

Úmrtí
Dne 6. června 2019 zemřel ve věku 84 let
Pavel Dědič, Trusnov 3
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SVATBA 1. 6. 2019
Jaroslav Jílek
Petra Abelová

A naši divadelníci připravili pro novomanželé překvapení …
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VZPOMÍNKY NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2019 ve fotografiích
27. dubna – poplachové cvičení

Vážení spoluobčané, chtěl bych se s vámi podělit o
zážitek, který se mi přihodil v noci z 26 na 27 dubna.
Věřte nebo nevěřte, ale v noci mě ve spánku oslovil
patron hasičů a to Svatý Florián a ptá se: starosto
jakpak je připravená zásahová jednotka SDH Trusnov?
A já nato: určitě to jsou chlapíci na svém místě, a on
zase na to: tak se o tom přesvědč. A já se ptám,
jakpak? No přece jako starosta obce máš právo v souladu s HZS Pardubického kraje vyhlásit
cvičný požární poplach. A tak jsem také tak ráno 27. dubna kolem 8. hodiny provedl. Nejprve
jsem zapnul hasičskou sirénu, ale moc se toho nedělo.
Pak jsem spustil rozhlasem požární poplach a přesunul
se ke zbrojnici. Začali se scházet členové zásahové
jednotky a nevěřili vlastním očím co se to děje.
Musím konstatovat, že někteří dorazili v zásahovém
oděvu až z Opočna, někteří v pantoflích. Ale to je
v pořádku neboť se ve zbrojnici převlékli do
zásahových oděvů a námětem cvičení bylo hašení
domu čp. 4. S menšími rozpaky se povedlo nastartovat
auto a vyjet s hasicí technikou k rybníčku u pana Šedy
a provézt plánovaný zásah. Hodně členů jednotky
včetně pana velitele bylo překvapeno tímto poplachem,
ale buďme vždy připraveni, protože nevíme dne ani
hodiny, kdy nás červený kohout a nebo nějaká
nepříjemná událost může překvapit
Tímto bych chtěl všem zasahujícím členům poděkovat
za příkladné plnění svých povinností a těšme se na
nové výzvy a překvapení.

Friml Milan –
vrchní

velitel

zásahové
jednotky
starosta obce

Brigáda – úklid hasičárny a okolí – sobota 27. 4.
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a

30. 4. - čarodějnice

Nejdřív zábava,
potom občerstvení,

trochu strachu a odměna na konec
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Show se zvířátky 18. 5. 2019

Dětský den 8. 6.
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8. června odpoledne jsme na hřišti za školou odstartovali další dětský den. Tentokrát
jsme prověřovali naše malé hospodáře na akci,
která se nesla v duchu tradičních prací na
statku. Děti
vyrážely na
stezku za
zahradami
kolem
Trusnova a
dojily
krávu,
hrabaly seno, chytaly divokého koně, poklízely
samozřejmě trus, poznávaly vejce....Na trase se
také mohly díky našim sousedům seznámit s
některými zvířecími kamarády z hospodářství Hemerovi přivedli ke stezce husu s housaty a kočku s koťaty, Ondra Malý nelenil a se
Štěpánkou umístili k cestičce své
slepičky, u pana Rolce si děti mohli
zaškrtnout, že potkali včely, u
Janeckých se přišly na soutěžící
podívat
kozy...Na
hřišti
jsme
postavili skákací hrad, který jsme
spolupořídili v rámci Dobrovolného
svazku Holicka, a děti soutěžily v
drobných
soutěžích
okolo
připravených balíků slámy nebo se
nechaly
svézt
naším
vozkou
Martinem
Ž. na jeho
vyzdobeném povoze. Poté, co všichni úspěšně odevzdali
vyplněné soutěžní kartičky, pasoval statkář Martin V. se
svým povedeným kohoutem a kozlem všechny na opravdové
trusnovské hospodáře a podaroval je trusnovskou hroudou
hlíny do začátku s balíčkem s drobnými dárky. Všichni
dostali kousek žížalového nebo čuníkového dortu a dál se pak
až do večerních hodin věnovali společným hrám a dovádění,
protože nám počasí přálo a bylo tak akorát na sobotní veselení
za hudby pouštěné naším DJ Jílek show. Děkujeme tímto všem,
kteří se vrhli do příprav a zajišťovali všechny atrakce na hřišti
a na trase, i těm, kteří neúnavně občerstvovali všechny
přítomné! Doufáme, že se za rok na hřišti sejdeme s dětmi zase
v tak hojném počtu jako letos!
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15. června – okrskové kolo – OPOČNO

Ženy:
1.
2.
3.
Muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opočno
Trusnov
Jaroslav
Týníšťko
Opočno
Uhersko
Trusnov
Radhošť
Jaroslav
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Stavění stanu – Týníštko –oslavy, Moravany – Duhové jezero

.
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AKCE PŘIPRAVOVANÉ NA 3. čtvrtletí roku 2019

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU připravuje
17. srpna NOHEJBALOVÝ TURNAJ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SDH Trusnov připravuje na září 2019
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
bližší info na plakátech
Volám, volám všechny třídy,
pera, sešity i bílé křídy.
Písmena, háčky, čárky, křížky,
všechno co už čteme z knížky.
Jedničky, dvojky, trojky, nuly,
které píšeme na tabuli.
Děti, děti, přidejte se,
ve škole všichni zasmějte se.
Otvíráme klíčem naši školu
a už jsme zase všichni spolu!

Naši prvňáčkové :

Ondrášek Šťastný
Terezka Jílková

Milí prvňáčci, přejeme Vám, aby se vám ve škole nejen líbilo, ale i dařilo. Doufáme, že zde
získáte mnoho nových kamarádů, zážitků a krásných vzpomínek.
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ŘÍJNU 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.září 2019
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