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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás u naš eho dalš ího čtení. V poslední době se na nás ze vš ech
stran valí informace o nouzovém stavu a hlavně strachu z nákazy koronavirem. Dalš í informace
k tomuto dění jsou na dalš ích stránkách naš eho zpravodaje. Přeji Vám vš em do toho krásného jarního
období hodně sil a pozitivního myš lení, a hlavně ať jsme vš ichni zdraví! Věřme, že toto náročné období
brzy skončí a zase bude lépe…

PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Duben často časy mění.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Co duben našetří, to květen spálí.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V květnu se ochlazuje, když kvetou hlohy.
Máj kvítí dává a stromy listem odívá.
Květen – čas z květin pleten.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Co vyroste v červnu na louce za den, roste jindy po týden.
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Přinášíme Vám aktuální informace, které se však každým dnem mění v závislosti na vývoji
situace. Pandemie nám všem přinesla spoustu omezení, které musíme zvládnout. Chtěla bych
tímto poděkovat všem, kteří omezení dodržujete a jste zodpovědní vůči sami sobě i ostatním.
INFORMACE PRO OBČANY K VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU V ČR
Vážení spoluobčané,
důležitá nařízení a usnesení vlády ČR najdete na webových stránkách obce Trusnov
http://www.obectrusnov.cz/ v sekci Obec/aktuality/nouzová opatření – KORONAVIR
https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus , kde jsou aktuální informace.
Buďte, prosím, všichni k sobě ohleduplní a dodržujte usnesení vlády!
V případě nouze nebo potřeby např. k zajištění dovozu potravin, léků, hygienických prostředků
volejte na naše telefonní čísla - Milan Friml 602 117 820, Lenka Vojtíšková 725 241 455
Přehled přijatých omezení, které platí nyní v zavedeném nouzovém stavu:
Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru nouzový stav na dobu 30 dnů od 12. března 2020. V současné době je již velice
pravděpodobné, že tento stav bude prodloužen, a s ním i související mimořádná opatření.
1. Omezení volného pohybu osob
Volný pohyb osob je od 24. března zakázán, výjimku tvoří cesty do zaměstnání nebo na nákup. Lidé
mohou také v nezbytných případech navštěvovat blízké osoby, stát ale varuje před návštěvou starších
příbuzných. Povolena je i sousedská výpomoc, neodkladné úřední záležitosti, pobyt v přírodě, pohřby
anebo cesta zpět do místa svého bydliště - všechno ovšem na dobu nezbytně nutnou. Na veřejných
místech je povolen pobyt nejvýše ve dvou (s výjimkou členů domácnosti).
2. Povinné nošení roušek nebo respirátorů
Pokrývky úst a nosu jsou na veřejnosti povinné od 19. března. Není nutné mít zdravotnickou roušku
z lékárny, počítají se i šátky, šály nebo bavlněné roušky ušité doma. Světová zdravotnická organizace
navíc tento týden zpřesnila doporučení, jak by měli lidé nosit respirátory - ty na rozdíl od roušek sice chrání
nositele před vdechnutím kapének zvenku, ostatní kolem něj ale před jeho aerosoly nechrání. Respirátory
se proto doporučují nosit hlavně lidem, kteří pracovně přicházejí do styku s lidmi podezřelými z nákazy.
3. Zákazy cest do a ze zahraničí
Od 14. března platí zákaz vstupu na území České republiky všem cizincům s výjimkou těch, co v Česku
mají povolen pobyt. Zastavil se příjem žádostí o víza, včetně těch krátkodobých. Češi a cizinci s trvalým
pobytem mají naopak od 16. března zákaz vycestovat do zahraničí. Výjimka se týká jen tzv. pendlerů a
některých pracovníků v dopravě. Pendleři ale naopak kvůli kontaktu se zahraničím nesmějí cestovat za
příbuznými ani navštěvovat úřady. Pokud si pendleři zvolí variantu pracovat v zahraničí, musejí v místě
svého pracoviště zůstat tři týdny. Po návratu do Čech na ně bude uvalena dvoutýdenní karanténa. Jedná
se o občany, kteří pracují v Rakousku nebo Německu. Výjimku má pak zdravotnický personál a
zaměstnanci sociálních služeb, kteří mohou nadále překračovat se zvláštním povolením hranice. Od
14. března je navíc obnovena vnitřní ochrana hranic s Německem a Rakouskem. Státní hranice s Polskem
a Slovenskem hlídají složky těchto zemí. I tranzitní doprava může hranice překračovat jen na vybraných
hraničních přechodech a letištích.
4. Zákaz všech akcí, zavření restaurací
Zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti platí od 13. března. Platí to pro hudební, filmová či divadelní
představení, sportovní utkání, kulturní, náboženské i spolkové činnosti, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky,
ochutnávky, trhy i vzdělávací akce. Otevřeny nejsou ani provozovny některých služeb, třeba posilovny,
koupaliště, solária, sauny, kluby, knihovny nebo galerie. Později vláda zákaz rozšířila i o bazény a
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informační centra. Češi nesmějí navštěvovat ani stravovací zařízení. Zavřeny jsou také autoškoly, herny a
kasina, hobby markety (v nich smějí nakupovat jenom profesionálové, lidé v nich případně mohou
nakupovat v e-shopu) nebo taxislužby typu Uber a Bolt. Zavřena jsou také ubytovací zařízení, s výjimkou
těch školských.
Omezení maloobchodního prodeje – podle podle posledního nařízení vlády jsou zavřeny všechny prodejny
s konkrétními výjimkami. Otevřeno mohou mít i dál tyto prodejny: potravin, pohonných hmot, paliv,
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, prodejny a výdejny zdravotnických
prostředků, malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a
souvisejícího zboží, novin, časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních
vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel,
myčky, provozovny umožňující vyzvednout zboží a zásilky od třetí strany, prodejny náhradních dílů
k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
květinářství, pokladní prodeje jízdenek, lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská
služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, pohřební služby, provádění staveb a
jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a
analýza ve stavebnictví, prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační
techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, realitní
zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zámečnictví a
servis dalších výrobků pro domácnost, oprava, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost. Každý
den mezi 8. a 10. hodinou mají navíc do supermarketů a drogerií s plochou nad 500 metrů čtverečných
povolený vstup pouze senioři nebo ZTP. Ostatním lidem ve věku do 65 je vstup do obchodů zakázán.
Menší prodejny pak musí seniory při nakupování upřednostnit.
5. Upravení školní docházky
Od 13. března jsou i dál zavřena všechna školská zařízení. Výjimku mají pouze vysokoškoláci na praxi.
Zákaz naopak platí i pro provoz základních uměleckých škol a kroužků. Pro malé děti ve věku od 3 do
10 let mají hejtmani krajů povinnost vytvářet dětské skupiny, pokud jejich rodiče patří mezi příslušníky
bezpečnostních sborů, městskou policii, zdravotníky, sociální pracovníky nebo personál školských zařízení.
Ve skupině ale nesmí být více než 15 dětí. Maturitní zkoušky se budou skládat 3 týdny od otevření škol ovšem pouze tehdy, pokud stát stihne školní brány otevřít před 1. červnem. Proběhne jen didaktická část
testů bez písemné části. Pokud by školy otevřely později, maturita by se přidělovala úředně podle průměru
posledních 3 vysvědčení. Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou 14 dnů od znovuotevření škol,
namísto dvou termínů však proběhnou jen v jediném pokusu.
6. Omezení v dopravě
Od 14. března nesmějí silniční vozy překračovat státní hranice. Stejný zákaz platí i pro železniční dopravce
a lodní dopravu. Obchodní letecká doprava funguje pouze na Letišti Václava Havla v Praze, a to také jen
ve velmi omezené míře. Do odvolání je zrušena jízda kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích a dálnicích
v neděli a ve státní svátky.
7. Omezení pro sociální zařízení
Po dobu nouzového stavu mají studenti vysokých a vyšších odborných škol nařízeno pracovat - týká se to
ale jen těch v oboru sociální práce a sociální pedagogiky, sociální a humanitární práce, sociální činnosti,
sociální politiky, sociální péče nebo speciální pedagogiky s cílem zajistit dostatečnou péči v sociálních
zařízeních. Všechna pobytová sociální zařízení mají nařízen zákaz návštěv. Výjimka platí pouze
u nezletilých klientů takových služeb, klientů s omezenou svéprávností nebo těch v termálním stadiu
onemocnění. Od 28. března musejí mít sociální a zdravotnická zařízení vyčleněny speciální prostory pro
karanténu nemocných COVID-19. Zařízení jsou povinna zajistit jejich chod a pravidelně sledovat jejich
zdravotní stav. Denní stacionáře jsou pozastaveny, poskytovatelé individuálních sociálních služeb a
nepobytová zařízení mají také zakázáno provozovat činnost. Osobám starším 70 let se doporučuje
nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za
účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
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8. Nařízení pro zdravotníky
Zdravotnický personál nesmí po celou dobu nouzového stavu čerpat dovolenou. Studenti pátého a šestého
ročníku medicíny mají od státu rovněž uloženou pracovní povinnost - nejčastěji pomáhají s odběrem vzorků
podezřelých na nemoc COVID-19. Lékaři mají povinnost odkládat neakutní operační zákroky, zakázán je
vývoz léků do zahraničí.
U porodů kvůli většímu riziku nákazy nesmějí být otcové ani blízké osoby. Výjimkou jsou osoby se
zdravotním postižením nebo lidé, kteří potřebují tlumočení.
9. Tříhodinové úřední dny
V omezeném provozu od 16. března fungují i úřady. Omezena je práce státní služby, osobní kontakt
zaměstnanců s příchozími i rozsah úředních hodin. Úřady mohou být otevřeny jen v pondělí a ve středu,
maximálně po tři hodiny. Nařízen je co nejmenší počet zaměstnanců na jednom pracovišti.

NABÍDKA ROUŠEK A DEZINFEKCE
Obdrželi jsme od MÚ Holice omezené množství desinfekce a omezené množství roušek.
Roušky jsme rozdělili a desinfekce je ještě trochu na Obecním úřadě v Trusnově – kdyby
měl někdo zájem.
Jinak jsou v prodejně k dispozici ochranné roušky, které bude obec postupně doplňovat.
Jedná se o bavlněné roušky, které omezují šíření kapénkové infekce, je třeba je po použití
desinfikovat vyvářkou a žehlením. Roušky šijí dobrovolnice pro obyvatele obce. Roušky
jsou zdarma.
Chtěla bych poděkovat p. Ireně Frimlové a p. Haně Motyčkové, které tyto roušky pro naše
občany šijí.

Zápisy dětí do školy budou letos taky jiné:
Ředitelka Masarykovy základní školy Dolní Roveň oznamuje zákonným zástupcům dětí, že zápis do 1.
třídy se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole ve dnech 14., 15. a 16. dubna 2020. Přesné informace
naleznou zákonní zástupci na webových stránkách školy. K zápisu jsou povinni se hlásit zákonní zástupci
dětí narozených v době od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a děti s odkladem školní docházky z loňského
roku.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze dne 6. 3. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 31.1.2020 - Zprávu o plnění rozpočtu k 31.1. podala účetní obce ing.
Kolenová Markéta. Rozpočtové příjmy jsou ve výši 379 850,- Kč, rozpočtové výdaje
185 500,-. Největší položkou je 52 tis. Kč za práce v lese v Opočně – Vojanka (tržba za
dřevo byla zúčtována již v loňském roce).
2. Stav finančních prostředků na účtech k 29.2.2020 - Stav finančních prostředků na účtech je
celkem 3 632 700,- Kč, z toho u České spořitelny je k 29.2. částka 751 572,- Kč a u ČNB
částka 2 881 128,- Kč.
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Výsledek výběrového řízení na nákup nového hasičského auta - Proběhlo výběrové řízení
k realizaci nákupu nového hasičského auta. Z oslovených firem se přihlásila a byla vybrána
společnost MOTOR TRUCK s.r.o Přerov s nabídkovou cenou 1 245 tis. Kč. Nákup
hasičského auta bude podpořen částkou 400 tis. Kč od Ministerstva vnitra a od Krajského
úřadu částkou 350 tis. Kč.
5. Žádost o bezúplatný převod parcel v Opočně – 365/4, 365/6, 365/8,365/9, 365/5, 365/7 Bylo schváleno podání žádosti o bezúplatný převod parcel v Opočně – č.365/4, 365/6,
6

365/8, 365/9, 365/5 a 365/7. Jsou to parcely v Opočně pod chodníky. Připravujeme
rekonstrukci další časti osvětlení v Opočně.
6. Zřízení věcného břemena – elektrická přípojka na p.č.47/1 v Trusnově - Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019814/VB/01,
NÁZEV STAVBY – Trusnov, p.č. 47/1, knn. Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ DISTRIBUCE, a.s., která je
zastoupena firmou PEN – projekty energetiky, s.r.o.
7. Nákup nebo směnu parcely 235/30 v Opočně s Lesy ČR - Bylo jednáno ohledně nákupu
nebo směny parcely č. 235/30 v Opočně pro Lesy ČR. Jedná se o pozemky v Opočně –
příprava na provedení rekonstrukce osvětlení.
8. Neposkytnutí sponzorských darů TJ Jaroslav a Krajské knihovně - P. Vojtíšková
informovala o žádosti TJ Jaroslav a Krajské knihovny v Pardubicích o poskytnutí
sponzorského daru. Protože minulý rok byly oběma jmenovaným organizacím darovací
smlouvou příspěvky poskytnuty, pro letošní rok se nebudou poskytovat.
9. Žádost o možnost vedení plynové přípojky přes pozemek Lesního družstva - Paní Štorková
podala žádost o možnost vedení soukromé plynové přípojky přes pozemky Lesního
družstva
10. Prodej pozemků v Trusnově – p.č. 1128,1129, 589 a 90/21 - Zastupitelstvo schválilo prodej
p.p. č. 1128 a 1129 paní Štorkové za již schválenou cenu

200 Kč/m2. Jedná se celkem

asi o 500 m2. Dále byl schválen prodej parcel č. 589 a 90/21 v Trusnově, celkem 874 m2.
11. Pořídit změny v územním plánu dle podaných žádostí – budou podány dvě žádosti o
změnu v územním plánu, jedná se o parcely v Opočně s požadavkem změny využití parcel.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informace o plánovaných akcích v obci
2. Informace o 2. etapě oprav chodníků v obci Trusnov - Byla přislíbena dotace na 2.etapu
oprav chodníků v Trusnově cca 980 tis. Kč
3. Informace o podání žádosti na MŽP – dotace na výsadbu stromů - Je podána žádost na
MŽP o dotaci na výsadbu stromů, jedná se o výsadbu 38 stromů podél již opravených
chodníků v Trusnově. Dotace je poskytována do výše 250 tis.Kč.
4. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo se zavazuje:
1. Zastupitelstvo obce Trusnov se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů v rámci akce „Trusnov – Dopravní
automobil“ pořizovaný z programu MV – Dotace pro jednotky SDH obcí
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PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 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

Vědci zkoumají nejstarší studnu z Česka. Podívejte se, čím je
překvapila
Dřevěná studna nalezená u Pardubic je nejstarší na světě. Pochází
z doby víc než 5200 let před
Kristem
Studna je pravděpodobně nejstarší dřevěná
konstrukce, kterou vytvořil člověk.
Dřevěná studna, kterou archeologové
našli při záchranném výzkumu pod
budoucí
dálnicí
D35
u Ostrova
v Pardubickém
kraji,
je
nejstarší
pravěkou dřevěnou strukturou na světě.
Potvrdil
to
dosavadní
výzkum
archeologů, kteří ji datují do let 5256 až
5255 před Kristem.
Studnu postavenou z dubových kmenů
objevili archeologové v katastru Ostrova na
Chrudimsku. Studna byla hluboká asi
140 centimetrů, její půdorys měl rozměry 80 krát 80 centimetrů. Její neolitičtí tvůrci dřevěné prvky
opracovali nástroji z kamene, kostí, rohoviny nebo dřeva.
Studnu archeologové rozebrali na 40 částí a odvezli ji k analýze na Fakultu restaurování
Univerzity v Pardubicích.
Archeologové objevili u Pardubic nejstarší pravěkou dřevěnou studnu na světě. Podařilo se
jim to při výzkumu pod budoucí dálnicí D35. Studnu teď odborníci konzervují a dělají další
analýzy. Až výzkum skončí, mohou lidé objekt vidět ve Východočeském muzeu
v Pardubicích. O jejím původu hovořil na Televizi Seznam archeolog Jaroslav Peška.
Jak stará studna je a jaké znaky jsou pro ni typické?
Ta studna je ze 6. tisíciletí před Kristem. Konkrétně tedy podle dendrochronologické analýzy
muselo být použité dřevo k její stavbě skáceno někdy mezi lety 5256 a 5255 před Kristem, takže
je více než 7 tisíc let stará, a to, co je na ní ještě nesmírně zajímavé, byť není velkých rozměrů, je
skutečnost, že v každém z těch rohových úhlů je vyřezána či „vysoustružena“ drážka, do níž
potom byla ta jednotlivá prkna nějakým způsobem zakomponována. Což je technika, kterou jsme
vůbec neznali.
A jak významný nález to tedy z hlediska archeologických objevů je?
Tak myslím si, že tady se opravdu jedná o nesmírně významný a důležitý objev. Je to exaktní
datovací metodou určeno jako nejstarší studna nejen u nás v Evropě, ale dokonce i na světě.
Takže nejedná se o nejstarší dřevěnou strukturu, ty máme jistě starší. Například mezolitické
dlabané čluny, ale takto exaktně stanovené stáří pravěké studny, to je opravdu světový unikát.
Jak už jsme zmínili, studna teď bude procházet dalšími analýzami. Můžete upřesnit, co vše
se teď bude zkoumat a jaké procesy následují?
V současné době – kromě toho, že je tedy dřevo ze studny na konzervaci, která by měla skončit
letos na podzim – probíhá například velmi intenzivní analýza mikromorfologická, analýza na
zbytky fosforu, ale také například makro a mikromorfologická analýza po stránce třeba
palynologické čili rozbory pylu nebo archeobotanické, tedy veškeré zbytky organických látek, které
mohou být ve studni zachovány proto, abychom byli schopni rekonstruovat tehdejší přírodní
prostředí.
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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

V souvislosti s virovou epidemií nebudeme až do odvolání navštěvovat občany při
příležitosti jejich významných jubileí. Děkujeme za pochopení.

ÚMRTÍ
Dne 8. února 2020 zemřela paní Květa Frimlová z Trusnova čp. 15 ve věku nedožitých
90 let

Dne 2. března 2020 zemřel Josef Štěpánek z Trusnova 39 (hájenka) ve věku 83 let
„Kdo v srdcích žije, neumírá …“
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VZPOMÍNKY NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2020 ve fotografiích
11.1.2020 – výroční valná
hromada SDH Trusnov

Dovolte mi, abych vás
seznámil s činností našeho
sboru za rok 2019.
Činnost sboru začala výroční valnou
hromadou 26. ledna. Přítomno bylo 33
členů a 5 hostů.
V únoru se několik zástupců našeho
sboru účastnilo výroční valné hromady
v Opočně.
V měsíci dubnu se konalo
setkání
hasičů (výroční okrsková hromada), které
v trusnovském kulturním domě uspořádal
hasičský sbor z Opočna .
Okrskové kolo se v měsíci červnu konalo v Opočně. Naše ženy se umístily na 2. místě s časem 30,91
sekund a muži na 4. místě s časem 27,42 sekund.
V červnu se konala svatba našich dlouholetých členů Járy Jílka s Petrou Ábelovou.
27. dubna starosta obce v souladu s Hasičským záchranným systémem „HZS“ Pardubického kraje vyhlásil
cvičný poplach. V sobotu v 8 hodin ráno se scházejí členové sboru a nevěří vlastním očím, co se děje.
Někteří dorazili v zásahovém obleku, jiní v pantoflích. S menšími rozpaky auto i s hasičskou technikou
vyjelo k rybníčku na návsi, kde se jednalo o samotný zásah na dům čp. 4. Po ukončení akce byl proveden
úklid hasičárny a okolí. Posvícenská zábava byla v září, i když návštěva není velká, přesto nebyl prodělek.
Preventivní činnost spočívá především v udržování a kontrole hasičského auta a hasičského vybavení,
hydrantové sítě, aby bylo vše v akceschopném stavu. Stavění stanu bylo jednou na Tyníštku a jednou
v Moravanech. Proběhla též kontrola od hasičů – krizové řízení s kladným výsledkem. Bylo doporučeno
pořídit elektrickou centrálu, jako náhradní zdroj při výpadku elektřiny. Hasičskému autu skončila technická
kontrola i povinné ručení. Pro nevyhovující technický stav bylo rozhodnuto o jeho zrušení. Byla přislíbena
dotace na nové hasičské auto ve výši 450 tis. Kč od Ministerstva vnitra a 300 tis. Kč od krajského úřadu
Pardubice. Též bylo zažádáno o dotaci na centrálu, plovoucí čerpadlo a žebřík.
A na podzim byl proveden generální úklid hasičské zbrojnice, vymalování, zhotovení nových regálů a
rekonstrukce elektriky.
Zemřel náš dlouholetý člen p. Pavel Dědič v 84 letech a paní Miluška Minářová ve věku 93 let. I když
poslední roky tady již nežili, přesto se sluší tichá vzpomínka.
U příležitosti významných životních jubileí jsme naše členy
s dárkovým balíčkem navštívili celkem 7 x.
Členskou základnu tvoří 55 členů – 28 žena 27 mužů.
Proběhly volby do výboru SDH Trusnov
Starosta sboru – Martin Vojtíšek
Velitel sboru – Miroslav Jakoubek
Jednatel – Lenka Vojtíšková
Pokladní – Irena Frimlová
Členové výboru: Bartáková Lenka, Jílková Vlasta, Tomášková
Marie, Jílek Jaroslav st., Jílek Jaroslav, Šťastný Ondřej, Friml Milan
pan Jílek ukončil činnost starosty sboru po 20 letech….
Valná hromada SDH Opočno
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DĚTSKÝ KARNEVAL
16. února 2020
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Ptačí chřipka
17. února 2020 veterináři potvrdili ptačí chřipku H5N8 na Pardubicku (letos druhé ohnisko). Chov patřil
firmě MORAS akciová společnost Moravany - farma Slepotice. Jednalo se přibližně o sedm tisíc krůt a 130
tisíc brojlerů. Během čtyř dnů se tak vybilo cca 140 tis. ks drůbeže. Okolo chovu ve Slepoticích vzniklo
ochranné pásmo, které dosahovala do tří kilometrů od ohniska nákazy, a také desetikilometrové pásmo
dozoru. Do likvidace chovu se zapojili hasiči, policie. Zatímco hasiči pomáhali s likvidací drůbeže, policie se
zapojila tím, že zajistili, aby se do okolí nedostaly nepovolané osoby. Jednalo se o 400 tun drůbeže.
Předběžně vyčíslená škoda jen za likvidaci krůt a kuřat činí 10 mil. Kč. Ještě štěstí, že tato epidemie
nezasáhla chov v Moravanech.
23. 3. 2020 bylo ukončeno mimořádné veterinární opatření pro danou oblast.
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Vzhledem k nastalé situaci jsme nuceni zrušit plánované akce – tj.
mimo jiné
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – DAŘBUJÁN A PANDRHOLA
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Také se neuskuteční – OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU –
letos v červnu se mělo konat v Trusnově.
Vše je zrušeno do odvolání
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I velikonoce budou letos jiné. Budou bez koledníků. ……
Velikonoce v roce 2020 začínají Velkým pátkem 10. dubna a končí Velikonočním pondělím 13.
dubna. Nejvýznamnějším křesťanský svátek však letos poznamená pandemie koronaviru a
opatření proti jeho šíření. Vláda prodloužila omezení volného pohybu kvůli koronaviru do 11.
dubna.
Lidé se musí připravit na to, že tvrdá opatření proti šíření nákazy poznamenají i letošní
Velikonoce. „Zřejmě nebudou takové, jako jsme zvyklí. Budou bez návštěv a bez kostelů,“
upozornil už dříve ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Lidé se totiž mají na veřejně dostupných místech pohybovat maximálně ve dvou, pokud nejde o
více lidí žijících ve společné domácnosti. Nejméně do 11. dubna, na kdy připadá Bílá sobota,
budou rovněž uzavřeny také restaurace a obchody.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 2020.
Vydává: Obec Trusnov,Trusnov 62, PSČ 534 01, IČO:00274429, MK ČR E 20428, e-mail:
ou.trusnov@tiscali.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 2020
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