a
a zzp
prra
avvood
da
ajj m
mííssttn
níícch
h ččá
ássttíí F
Frra
an
ncclliin
na
a,, O
Op
pooččn
noo,, Ž
Žiik
ka
a

1/ 2020

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás u našeho dalšího čtení a také v novém roce 2020.
Přeji Vám i vašim rodinám hodně zdraví, štěstí, pohody…

PRANOSTIKY

1. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
2. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.
3. Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný, je-li vítr, bude málo
ovoce. (5.1.)
4. Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
5. Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
6. Je-li na svatého Matěje mráz, tak ho ještě čtyřicetkrát máš.
7. Na svatého Longina, práce v poli začíná (15.3.)
8. Jaké zvěstování Boží Matky – takové velikonoční svátky (25.3.)
9. Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v prvé řadě Vám všem popřál jménem obecního zastupitelstva do nového
roku 2020 zdraví, hodně štěstí a osobní pohodu.
Těmito řádky bych chtěl zhodnotit předešlý rok 2019, co se nám povedlo a co ne. Je
pravdou, že během roku jste informováni Trusnovským zpravodajem o dění v obci.
První akce v roce 2019 byla výstavba 1. části chodníků v Trusnově, která proběhla v měsíci
červen – červenec, kdy byla následně zkolaudována bez závad. Následkem výstavby chodníků a
špatným stavem javorů bylo zapotřebí vykácet tyto stromy. Celá 1. část výstavby chodníků v délce
499 m nás vyšla na 3 544 090,- Kč.
Zároveň probíhala výměna oken na budově jídelny. Zde se povedlo sehnat dotace
z krajského úřadu ve výši 160 tis. Kč. Vlastní výměna stála 275 816,- Kč.
Při této akci došlo zároveň k novému nátěru radiátorů na jídelně, výmalba celého prostoru,
nákup nových garnýží a záclon. Věřím, že jídelna prokoukla.
Jednou za 4 roky obec dosáhne na dotace z MAS Holicko, programu obnovy venkova.
V roce 2019 to byla částka 112 000,- Kč, za kterou jsme se rozhodli upravit plochu na Franclině.
Jednalo se o pseudorybník, který byl na katastrálním úřadě veden jako ostatní plocha. Smůlou
tohoto rybníčku bylo, že neměl žádný přítok. Bohužel se z toho stávala zapáchající plocha. Po
úpravě plochy došlo k osázení dřevinami. Z těchto peněz jsme zároveň vyčistili vodní tok za
zahradami v Trusnově a část toku z Trusnovského rybníčku před panem Šedou.
V souběhu s touto akcí probíhala velká rekonstrukce veřejného osvětlení a to její první etapa
podél hlavní silnice a zároveň došlo k posílení větve od Jílkových až ke Schneiderovým. Při této
rekonstrukci došlo k celkové výměně kabeláže v délce 1050 m, posílení osvětlovacích stožárů,
k výměně osvětlovacích těles za úsporná LED. Položil se zároveň nový kabel na rozhlas, kdy
došlo i k posílení reproduktorů a k lepšímu ozvučení obce. Účet za rekonstrukci byl 1 869 090,Kč.
Poslední akcí v obci byla oprava podezdívky, schodů a dveří do budovy pohostinství. Opět
jsme získali dotaci ve výši 35 000 Kč do MAS Holice z programu Malý Leader. Samozřejmě
výsledky práce a snažení musí zhodnotit voliči, přesto si myslím, že za rok 2019 se nám povedl
kus práce.

A co rok 2020?
1. Byla již podána žádost na dotaci na 2. etapu výstavby chodníků v Trusnově ve výši 1 mil.
Kč.
2. Podáme žádost na dotace na výsadbu zeleně v obci a to za pokácené javory.
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3. Během tohoto roku necháme vypracovat projektovou dokumentaci na 2. etapu veřejného
osvětlení v Opočně a na 2. etapu v Trusnově. Obě akce jsou zapotřebí z důvodu
špatného technického stavu kabeláže.
4. Byla podána žádost na nový hasičský automobil. Vše je na dobré cestě.
5. Byla podána žádost na Krajský úřad na části oprav chodníků při 2. etapě.
Tak to je moje hodnocení roku 2019 a výhled do roku 2020. Samozřejmě během roku bude
probíhat běžná údržba obce.
Děkuji
Friml Milan

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze dne 8. 11. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stanovy Svazku „Rozšíření vodovodu Chroustovice“ a smlouvu o pachtu a provozování
vodovodu
2. Mimořádný příspěvek – činí 130 tis. Kč na rok 2019 z důvodu zahájení činnosti svazku obcí
„Rozšíření vodovodu Chroustovice“
3. Rozpočtové opatření 12
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 11

Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze dne 20. 12. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu - zprávu o plnění rozpočtu k 30. 11. 2019 podala účetní obce ing.
Kolenová. Celkové rozpočtové příjmy jsou ve výši 4 153 233,- Kč, z toho daňové
3 852 551,- Kč. Celkové rozpočtové výdaje činí 8 101 017,- Kč. Největšími položkami jsou
oprava veřejného osvětlení za 1 918 954,- Kč a oprava chodníků za částku 3 547 152,- Kč.
Rozdílem je částka 3 947 784,- Kč, který odpovídá čerpané rezervě na bankovním účtu.
2. Stav finančních prostředků na účtech - Stav na bankovních účtech k 30.11. činí 1 927 822,Kč, z toho u ČS 1 184 808,98 Kč a u ČNB 743 013,50 Kč.
3. Návrh rozpočtu na rok 2020 – návrh rozpočtu byl vyvěšen 5. 12. 2019 a je v celkové výši
6 473 000,- Kč, z toho na straně příjmů je částka 1 670 100,- jako dofinancování z běžného
účtu obce. Nejvyšší částkou na straně výdajů je 4 200 000,- Kč na plánovanou 2. Etapu
oprav chodníků v části Trusnov. Návrh rozpočtu byl schválen
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4. Střednědobý výhled rozpočtu – na roky 2020 – 2023 je plánován na r. 2020 ve výši 6 500
tis. Kč na další roky ve výši 3 800 tis. Kč. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl
schválen.
5. Složení inventarizační komise k provedení inventarizace majetku – řádná inventarizace
majetku obce k 31. 12. 2019 bude provedena jmenovanou inventurní komisí ve složení p.
Vojtíšková, p. Motyčková a p. Jílek. Složení komise bylo schváleno.
6. Obecně závazná vyhláška – vyhláška zůstává stejná, jen je vložena informace o svozu
použitých jedlých tuků a olejů, které má obec od 1.1.2020 povinnost zajistit.
7. Plán financování obnovy a oprav vodovodu DSO vodovod Chroustovice - P. Friml seznámil
se stanovami Dobrovolného svazku obcí rozšíření vodovodu Chroustovice, jehož činnost
začíná od 1.1.2020, zodpovědnou osobou bude zaměstnanec

DSO p. Čáslavský. Byl

vytvořen plán financování obnovy a oprav vodovodu pro veřejnou potřebu. Opravy do 20
tis. platí Svazek, nad 20 tis.Kč platí příslušná obec. Obce přispívají na činnost DSO ze
svého rozpočtu, zároveň má každá obec uzavřenou pachtovní smlouvu za využívání
vodovodního řádu. /Trusnov 16 077,-Kč/. Cena vodného v současné době je 32,-Kč včetně
DPH, jinak byla schválena cena bez DPH, z důvodu chystané změny sazby DPH od
1.5.2020.
8. Záměr prodeje pozemku 11/28 a 11/29 v ceně 200,- Kč za m2 - Zastupitelstvo jednalo o
záměru prodeje ¼ podílu pozemků 11/28 a 11/29 v k.ú. Uhersko. Záměr prodeje byl již
schválen bez stanovené ceny, která nyní

v souladu s rozhodnutím většiny ostatních

spoluvlastníků /obce Uhersko,Ostřetín,Roveň/ se stanovuje na 200,-Kč/m2. Podle tohoto
rozhodnutí bude vyvěšen záměr prodeje. Rozhodnutí bylo schváleno.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o platnosti stávající výše poplatků za TKO, psů a odměn zastupitelů – pro rok
2020 zůstávají poplatky ve stávající výši, rovněž odměny pro zastupitelstvo se nemění.
2. Aktuální informace Obecního úřadu - Starosta p. Friml informoval o některých aktualitách
v naší obci – byl zrušen telefonní automat; prodloužení uzávěrky silnice Opočno-Ostrov na
celý r.2020; podána žádost o dotaci na požární techniku na Krajský úřad /pořízení hasič
.auta, elektrocentrály, plovoucího čerpadla a žebříku/; je možnost podat žádost o dotaci na
výsadbu stromů kolem chodníků na MŽP /poskytnutí 100%, do 250 tis.Kč/;

schválena

dotace na 2.etapu chodníků /980 tis.Kč/; 17.12. proběhla kontrola /předaudit/ z Kraj.úřadu,
nebyly zjištěny závady.
3. Připomínky občanů - v Žice delší dobu nesvítí dvě světla veřejného osvětlení, bylo by
potřeba opravit; připomínka,zda by bylo možné zpevnit plochu pod kontejner na biologický
odpad.
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PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2020
22. ledna 2020
19. února 2020
18. března 2020
15. dubna 2020
13. května 2020
10. června 2020
8. července 2020
5. srpna 2020
2. září 2020
30. září 2020
28. října 2020
25. listopadu 2020
23. prosince 2020
Svozový den – středa – po 4 týdnech
Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční 13. března 2020

Oznámení o stanovení ceny vodného
Tímto Vám oznamujeme, že valná hromada Svazku obcí „Rozšíření vodovodu Chroustovice“ dne
9. 12. 2019, schválila cenu vodného ve výši 27,83 Kč bez DPH s platností od 1. 1. 2020
SVOZ POUŽITÝCH JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ
Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší
množství použitých rostlinných olejů a tuků. Nejčastěji se jedná o zbytkový
olej po smažení a fritování. Nejhorší, co můžeme s tímto odpadem udělat,
je vylít jej do odpadního potrubí kuchyňské výlevky nebo do WC. Olej
potrubí postupně zanáší a ucpává. Občané budou od roku 2020 mít
možnost třídit i tento odpad. Použité rostlinné oleje a tuky v původních
obalech nebo jiných uzavřených PET lahvích budou moci odkládat do
nádoby k tomu určené. Tyto jsou umístěny ve všech našich obcích Do
nádoby se budou moci vhazovat pouze dobře uzavřené PET lahve, je
zakázáno olej do nádoby vylévat. Pokud v uvedené nádobě bude vylitý
olej nebo věci, které tam nepatří, svozová firma tuto nádobu nevyveze!
Děkujeme, že třídíte.
ČIPOVÁNÍ PSŮ
Dovolte nám, abychom vás informovali o nové zákonné povinnosti – identifikace psů. Od 1. 1.
2020 mají chovatelé psů novou povinnost – mít svého psa načipovaného. Zkrácená citace
zákona: „Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes očipovaný, s výjimkou psa,
který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011“. V zákoně nejsou
uvedeny žádné další výjimky – ohledně věku, zdravotního stavu atd. Pes má být očipován
odborně způsobilou osobou, číslo čipu – kód má být uveden v očkovacím průkazu psa. Majiteli ani
veterináři nevzniká povinnost toto čipované zvíře někam registrovat, protože neexistuje centrální
registr čipů. Je tedy na každém chovateli, zda si svého psa v nějakém registru zaeviduje či nikoliv.
Registrace se provádí většinou on-line přes internet do tzv. chovatelských registrů. Toto
registrování je většinou za poplatek, ale určitě se dá doporučit. Zapisují se tam informace o
majiteli psa a bydlišti, které se využívají nejvíce při zaběhnutí nebo nalezení psa.
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Výstavba dálnice D35
Přinášíme Vám informace z jednání ve věci výstavby D35 v úseku Opatovice nad Labem – Ostrov
a negativních dopadů s tím spojených, které proběhlo na Městském úřadě v Holicích 4. září 2019.
Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Ing. Miroslav Němec informoval o průběhu
přeprav, požádal o toleranci zvýšeného provozu, hluku, poškozování silnic v majetku
Pardubického kraje, majetku obcí a v některých případech i majetku spoluobčanů. Informoval o
dohodě s ministerstvem dopravy: na závěr navážení materiálu bude zhodnocen stav silnic, tak jak
se stalo i při zahájení přeprav. Vzniklá poškození budou odstraněna na náklady státu. Předběžně
jsou škody vyčísleny na 1,4 mld. Kč. V řešení je úhrada vzniklých poškození po dobu přeprav.
Dále informoval, že pro zabezpečení materiálu na D35 není jiné cesty, než strpět využívání silnic
II. a III. třídy. V případě poškození domů, majetku občanů, musí poškozený toto prokázat.
Odstranění poškození je nutné uplatnit u investora stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, který škodní událost postoupí své pojišťovně, nebo zhotovitelům. Plk. Ing.
Miroslav Pochobradský, Policie ČR, hovořil o stavu a hustotě silniční sítě. Při přepravě materiálu,
která je realizována cca 500 těžkými nákladními automobily nelze zajistit měření rychlosti všude a
dennodenně. Přepravy materiálu na D35 bude policie kontrolovat nepravidelně se zvýšenou
aktivitou. Apeloval na investora a dodavatele, aby prováděli trvale poučení řidičů zaměřená na
dodržování rychlosti a ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu, včetně chodců.
Závěry z jednání: Z jednání vyplynulo, že starostové obcí podporují výstavbu D35. Vzali na
vědomí, že na přepravy materiálu je nutné využít silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického
kraje. Podrobili kritice
skutečnost,
že
nedostali
informace
ještě před zahájením
přeprav, a stav v
informovanosti starostů
o
probíhajících
přepravách. Požadují
průběžné
provádění
oprav poškození silnic
způsobené
těmito
přepravami a zajištění
bezpečnosti dopravy za
pomoci kontrol policie.
Foto : silnice Opočno –
Ostrov

KNIHOVNA TRUSNOV
Tak máme další rok za sebou, a chci se s vámi podělit o tom, jaký tento rok 2019 byl. Byl podstatně stejný
jako rok 2018, což znamená, že čtenářů ubývá. Hlavně starší generace nás pomalu opouští, a mladá
nepřibývá. No, nebudu to dále rozvádět, protože je jasné, je to dobou. Přesto máme krásné knihy, které nám
zapůjčuje knihovna Pardubice 4x do roka, a to hlavně od dnešních mladších spisovatelů. Máme v knihovně
jak beletrii, tak i krásné dětské knížky, pro ty nejmenší až po ty starší. Najdete tu i naučné, vzdělávací,
pomocné pro kutily i zahrádkáře, kuchařky, o zvířatech atd. Taky je tu možnost o zapůjčení časopisů
z dřívějších let, ale i téhož roku, např.: Rozmarýna, Zahrádkář, 100+1, Maminka, válečné, sportovní,
automoto,
ale
i
dětské
jako
My
Little
Pony,
Sluníčko,
Minecraft
atd.
A na závěr bych chtěla moc poděkovat za pravidelné půjčování knih paní Sýkorové, paní Frimlové, paní
Duškové a panu Kováříčkovi. A za občasné zavítání paní Burdové, paní Kolenové a dětem Šimonovi
Nováčkovi a Vendy Šprincové.
Knihovna má otevřeno každý pátek od 17:00 – 18:00, těším se na nové čtenáře.
Do nového roku 2020 přeji všem hodně zdraví, štěstí, pohodu a lásku.
Knihovnice Šárka Šprincová
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

Žít šťastně znamená každý den se radovat z maličkostí a každou minut prožít naplno.
Vše nejlepší.

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

ÚMRTÍ

Dne 11. prosince 2019
zemřela paní Miluška Minářová z Trusnova čp. 56 ve věku 93 let.
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VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2019 ve fotografiích

6. prosince nám přijelo loutkové divadélko KOZLÍČEK zahrát pro naše nejmenší pohádku
– o Líném Honzovi. Poté už bylo připraveno peklo, kde děti po odvážném
výkonu obdrželi balíček dobrot.

9

Turnaj ve stolním tenisu

1.
2.
3.

Místo
Místo
Místo

–
–
–

Martin Vojtíšek st.
Fr. Hegr
Miroslav Jakoubek

Čtyrhra:
Vítězové – Jakoubek Miroslav, Jakoubek Jan
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Silvestrovský fotbal 2019

11

NEULUST 1.1.2020
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Tříkrálová sbírka 2020

Charita ČR pořádá tradiční Tříkrálovou sbírku. V našich obcích Tři králové navštívili domácnosti
v sobotu 4. ledna 2020 dopoledne
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SDH Trusnov Vás srdečně zve
dne 11. ledna 2020 v 19.00 hodin na

vOLEBNÍ VALNOU HROMADU,

na programu je volba členů výboru SDH Trusnov pro volební
období 2020 – 2025, dále se budou vybírat členské
příspěvky na rok 2020, které činí 120,- Kč na osobu
- koná v budově bývalé školy v Trusnově
občerstvení zajištěno, následuje volná zábava
Srdečně Vás zveme!!!

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ UHERSKO
MYSLIVECKÝ PLES
18. ledna 2020 od 20.00 hodin v kulturním domě v Trusnově, občerstvení,
bohatá myslivecká tombola

Připravujeme také

DĚTSKÝ KARNEVAL
únor/březen 2019 od 14.00 hodin v KD Trusnov.
Bližší informace týden před akcí - plakáty,

21. března 2020
OKRSKOVÁ ZÁBAVA
V sokolovně UHERSKO od 20,00 hodin
K tanci a poslechu hraje „Bylo nás pět“
14

Duben 2020 – divadelní představení
DAŘBUJÁN A PANDRHOLA
Divadelní spolek z Trusnova
Milí čtenáři, nejprve dovolte, abych Vám za
všechny ochotníky popřála hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce 2020.
A teď něco k nacvičované pohádce „Dařbuján a
Pandrhola“. Ráda Vám sděluji, že přípravy jsou
v plném proudu. Herci se pravidelně schází, aby
předvedli, jak jim jejich role už jdou. Technici
zvučí, malují kulisy, budují pomocné jeviště atd. Také jsme již odeslali požadavek na kostýmy.
Opravdu pilně se připravujeme, abychom Vás, naše diváky, opět pobavili, a to nejen mluveným
slovem, ale také písničkami, které nemohou v našich představeních chybět.
Tak tedy srdečně vás zveme v dubnu 2020 do divadelního sálu „U Frimlů“ v Trusnově, kde 4.4.
zahájíme premiérou naše vystoupení. Prosíme jen, hlaste předem svoji účast od 15.3.2020 paní
Vojtíškové na telefon číslo 725 241 455 nebo paní Bartákové na telefon číslo 466 676 141 nebo
přímo v místním obchodě, protože kapacita sálu je velmi omezená.
Těšíme se na setkání s Vámi
za ochotníky J. Kudrnová

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2020.
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.března 2020
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