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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás u letního čtení v čase prázdnin
a dovolených. Přeji Vám všem hlavně zdraví a pohodu

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

Na Prokopa promokne kdekterá kopa (4.7.)
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromu srší (13. 7.)
Parno o Jakubě, zima o vánocích (25.7.)
Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim (10.8.)
Na svatého Jana štětí mají se ožínati bramborové nati (29.8.)
Na Jana štětí vlaštovky od nás letí (29.8.)
Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí (29.9.)
Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze dne 29. 5. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 30.4 .2020 - Zprávu o plnění rozpočtu k 30. 4. podala účetní obce ing.
Kolenová Markéta. Celkové rozpočtové příjmy jsou ve výši 2 398 101,50 Kč, většinu tvoří
příjmy daňové (2 262 tis. Kč). Rozpočtové výdaje celkem jsou ve výši 805 503,66 Kč.
Kromě běžných výdajů byla uhrazena platba 100 tis. Kč za udržování vodovodu
Chroustovice. Výsledkem hospodaření je kladná částka 1 592 598,- Kč.
2. Stav finančních prostředků na účtech k 30.4.2020 – Stav finančních prostředků na účtech
(včetně poklady) je 3 996 tis. Kč. U České spořitelny je 526 571,86 Kč a u ČNB
3 368 680,06 Kč
3. Rozpočtové opatření – jedná se o příjem nájmu od Hospodářského a lesního družstva, dále
náklady na těžbu v lese a příjem z prodeje dřeva z této těžby.
4. Závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2019 - Přezkum hospodaření obce byl
proveden dne 31.3. /online z důvodů opatření probíhajícího nouzového stavu pro epidemii
koronaviru/. Celkové rozpočtové příjmy byly ve výši 5 895 560,91 Kč a rozpočtové výdaje
9 411 678,41 Kč. Rozdílem příjmů a výdajů je záporná částka 3 516 117,50 Kč, která je
kryta z finančních rezerv na účtech obce a které byly vytvořeny pro financování oprav
chodníků a veřejného osvětlení. Celé znění závěrečného účtu bylo vyvěšeno na úřední
desce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření . Zastupitelstvo závěrečný účet
schválilo.
Dne 31. 3. 2020 proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2019 Krajským úřadem
Pardubického kraje s tímto výsledkem:
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 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……………………...................0,09%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ……………………………………..2,34%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku…………….0%
Inventura za rok 2019 byla provedena. Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce
bylo schváleno bez výhrad. Účetní závěrka za rok 2018 byla schválena
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5. Záměr směny pozemků mezi Lesy ČR a Obcí Trusnov - Zastupitelstvo schválilo záměr
směny pozemků mezi Lesy ČR a Obcí Trusnov. Jedná se o pozemky v Opočně – p.č.
235/30 a 3993 za část p.č. 151/12 lesní pozemek u Lodrantu. Směna by proběhla na
základě odhadních cen.
6. Záměr prodeje pozemků – p.č. 65/5,65/21,65/25,65/14,65/15 a 148/36,148/22,148/37 - Byl
projednán záměr prodeje pozemků, jedná se o předzahrádky p.č. 65/5, 65/21, 65/25, 65/14,
65/15 za schválenou cenu v obci a parcely zahrady 148/36, 148/22,148/37 za odhadní
cenu. Zastupitelstvo záměr prodeje schválilo, bude vyvěšeno na úřední desce.
7. Zastupitelstvo obce Trusnov schvaluje začlenění území obce Trusnov do územní
působnosti MAS Holicko na programové období 2021-2027 - MAS Holicko se začíná
připravovat na nové programové období

let 2021-2027. Pro splnění podmínek

Standardizace místních akčních skupin je i doložení schválení začlenění území obcí do
územní působnosti MAS. Umožní nám to žádat a čerpat prostředky z vyhlášených výzev
MAS Holicko. Zastupitelstvo toto začlenění obce Trusnov schvaluje.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Starosta p. Friml hodnotil stávající finanční situaci vzhledem k plánovaným akcím, a která bude
složitější vlivem opatření kvůli koronaviru. Do diskuse se zapojili i přítomní občané, rovněž byly
dotazy k požadovaným změnám územního plánu.

KNIHOVNA je zatím do odvolání pro nemoc zavřena

PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 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 NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 4. září 2020
(odpoledne – bližší informace na web. stránkách a plakátech)
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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 21. května 2020 zemřela paní Marie Kudrnová z Trusnova 54 ve věku 80 let

Dne 8. června 2020 zemřel pan Ladislav Mile, náš bývalý občan, ve věku 49 let
„Kdo v srdcích žije, neumírá …“

4

MAS HOLICKO JE TU UŽ 11 LET S VÁMI
A tak se rok s rokem sešel (nestačili jsme ani okem mrknout) a zjistili jsme, že jsme propásli
desetileté výročí aktivního fungování MAS Holicko. Proto jsme se rozhodli, že společně s vámi
oslavíme jedenáctileté výročí. „Ačkoliv jsme tu již 11 let, tak přeci jenom bude lépe, pokud vás
nejprve seznámím s tím, co znamená zkratka MAS, tedy Místní Akční Skupina,“ uvedla ředitelka
MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová. „Jsme společenství obcí, podnikatelů, neziskových
organizací a aktivních lidí, kteří chtějí něco udělat pro svůj region, kde bydlí a pracují. Tedy v
našem případě pro Holicko. Jsme nezávislí na politickém rozhodování – ačkoliv se v průběhu let
změnili představitelé politických stran, vlády, kraje nebo i obcí, tak MAS Holicko tu stále aktivně
působí. Naší jednoznačnou výhodou je to, že fungujeme na základě tak zvaného principu
LEADER. To ve zkratce znamená, že prostřednictvím partnerství a metody „zdola nahoru“ se
snažíme najít společnou řeč nad potřebami a prioritami, tak aby život na Holicku byl příjemnější,
bezpečnější a radostnější pro většinu místních obyvatel. Proto se vás neustále na něco ptáme,
posloucháme a reagujeme na vaše potřeby.“ Cílem MAS Holicko je tedy zlepšit kvalitu života v
regionu, a to prostřednictvím mnoha různých aktivit. Naší nejvíce viditelnou činností je aktivní
získávání a rozdělování dotačních prostředků. Od roku 2009 jsme podpořili projekty v celkové výši
46,85 mil. Kč, konkrétně se jednalo o projekty zaměřené na: Bezpečnost silničního provozu –
12,98 mil. Kč, Školy – 7,70 mil. Kč, Drobné podnikatele – 6,74 mil. Kč, Sportoviště – 5,49 mil. Kč,
Volnočasová, spolková a kulturní centra – 4,63 mil. Kč, Zemědělské podnikatele – 4,41 mil. Kč,
Venkovskou turistiku – 3,55 mil. Kč, Výrobu potravin – 0,79 mil. Kč, Lesnická opatření – 0,38 mil.
Kč, Veřejná prostranství – 0,17 mil. Kč Další aktivitou, kterou asi nejvíce vnímají místní školy, je
projekt Místní akční plán rozvoje vzdělání. Díky spolupráci všech mateřských a základních škol se
snažíme zlepšit kvalitu vzdělávání na Holicku – společně identifikujeme potřeby a reagujeme na
ně. „Jen tak namátkou. Realizujeme semináře pro pedagogy na různá témata. Základním školám
zprostředkováváme služby rodilého mluvčího anglického jazyka, návštěvu Senátu nebo Vědecké
knihovny v Hradci Králové. Mateřské školy se s námi zase podívaly do ekocentra Paleta
v Oucmanicích nebo absolvovaly výtvarné dílničky v ZUŠ K. Malicha v Holicích,“ zhodnotila
výsledky projektu Michaela Kovářová. Pro podnikatele je tu aktivita značení regionálních produktů
certifikátem KRAJ PERNŠTEJNŮ, díky kterému místní obyvatelé jednoznačně poznají výrobce,
který dbá o kvalitu svých produktů. Pro podporu cestovního ruchu jsme s městem Pardubice a
ostatními MAS z okresu Pardubice založily turistickou oblast Pardubicko – Perníkové srdce Čech,
jejímž cílem je propojit subjekty působící v cestovním ruchu a společnou propagací zvýšit
návštěvnost Pardubicka. „Posledním článkem, který nám ve výčtu chybí, je podpora neziskového
sektoru. Ten byl bohužel dlouhou dobu naší Popelkou. Ale to by se mělo od letoška změnit,
protože právě rozjíždíme dva úplně nové projekty,“ informovala Michaela Kovářová. „Jeden je
zaměřen na komunitní plánování sociálních služeb a ten druhý na podporu činnosti neziskových
organizací zaměřených na práci s dětmi a mládeží.“ A protože jsme akční nejen v názvu, tak v
případě, že máte nějaký další zajímavý nápad pro zlepšení života na Holicku, ozvěte se nám na email mas@holicko.cz. Jsme tu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a to již 11 let.
Manažerky MAS Holicko, o.p.s.
Informace o podzimních volbách
Volby do krajského zastupitelstva (v našem případě do zastupitelstva Pardubického kraje) byly
vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 169/2020 Sb. a jsou stanoveny na pátek a sobotu
2. a 3. října 2020. Na tento termín voleb byly prezidentem republiky vypsány i volby do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky, které se týkají také Holic, protože patříme do senátního volebního
obvodu č. 48 (registračním úřadem je zde MÚ Rychnov nad Kněžnou). Případné 2. kolo senátních
voleb potom proběhne v obvyklých časech a místech již následující pátek 9. října a v sobotu 10.
října. Nejpozději 3 dny před volbami, tj. v úterý 29. září, by měli dostat všichni voliči na svou
adresu obálku s volebními lístky.
Pro případné druhé kolo senátních voleb dostanou voliči volební lístky až ve volební místnosti.
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VZPOMÍNKY NA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2020 ve fotografiích
6.6.2020 – svatba – Bartošovi, Trusnov

Silvestrovský poločas na NEULUSTU – 26. 6. 2020

foto: Zd. Roček

Hasičská výpomoc v Opočně při hrozbě řeky „Loučné“ – 20. června 2020
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SPOLEK PŘÁTEL SPORTU TRUSNOV
připravuje 29. srpna 2020 ve sportovním areálu za školou NOHEJBALOVÝ TURNAJ
od 9.00 hodin, občerstvení připraveno!!!
SDH TRUSNOV bude pořádat :
15. srpna 2020 POSEZENÍ U PIVA A OPEKÁNÉHO PRASÁTKA
26. září 2020 POSVÍCENSKOU ZÁBAVU od 20.00 hodin v KD Trusnov.
7

VÝSTAVBA DÁLNICE D 35
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Něco málo z kroniky obce Trusnov
VÝSTAVBA KULTURNĚ-SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
Psáno Josefem Jiroutem – trusnovským občanem a
rodákem, v obci bydlícím v čísle domu 49.
Ve volebním programovém plánu obce na rok 1974 byl
úkol sdruženými prostředky Místního národního výboru a
Jednotného zemědělského družstva Trusnov – Opočno
uskutečnit výstavbu pohostinství, sálu, jídelny a sociálního
zařízení JZD a to vše do konce roku 1975.
V roce
1973
byla
provedena
hrubá
výstavba pohostinství
a
sálu
v celkové
hodnotě
408.514,Kčs, nákladem 242.999,- korun. Na této akci bylo
odpracováno 8 689 hodin a z toho stavební skupinou JZD
zdarma přes pět tisíc
hodin. Ostatní hodiny
byly
odpracovány
padesáti šesti občany.
Kromě
tohoto
byla
provedena
část
kanalizace a pokračovalo
se ve výstavbě požární
zbrojnice v Opočně. Ve stavbě tohoto kulturně-sociálního se pokračovalo v roce 1974 a
hodnota vybudovaného díla překročila již přes
jeden a půl milionu korun. Za oba roky, tj. za rok
1973 a 1974 bylo na těchto stavbách
odpracováno přes třicet tisíc hodin. Dne 23.
Července 1975 byla pro družstvo dána do
užívání nová přípojka 35kW postavená od
Opočna, nová trafostanice a při tom byla na
tuto přípojku zapojená i obec Trusnov,

namísto

9

dřívějších 6 Kw.
V roce 1975 se
pokračovalo na
rozestavěných
stavbách
sociálněkulturního
zařízení.
Bylo
vybudováno dílo v hodnotě 1.164.668 korun při
skutečných nákladech 703.706 korun. V tomto roce
bylo odpracováno 20.178 hodin, ze kterých zaplatil
Místní národní výbor pouze 5.153 hodin, ve finanční
hodnotě 50.899 korun mezd.
Dne devátého května 1975 bylo otevřeno
pohostinství předané Jednotě. Díky tomu obdržel
úspěšný Místní národní výbor za dobré umístění
v soutěži v roce 1975 další čestné uznání a finanční
odměnu 25.000 korun. V dokončovacích pracech na
kulturně-sociálním zařízení se pokračovalo
v roce 1976 až do dokončení a kolaudace.
Tento okamžik konečně nastal! V pátek dne
23. července 1976 bylo provedeno slavnostní
otevření celého areálu a tím předáno
družstvu a občanům do užívání dílo v hodnotě
2.906.000,- korun.

Předání kulturně-sociálního zařízení do užívání bylo
nejen velkým momentem ve výstavbě obce i
družstva, ale také v oblasti sociální. Předáním bylo
uvedeno v činnost v družstvu zařízení pro společné
stravování. (Poměrně dobře vybavená kuchyň i
jídelna.) Po otevření se v prvních letních měsících
podávalo denně v průměru 120 obědů, v zimě
v době menší zaměstnanosti
a samozásobení
družstevníků domácími zabíjačkami se podávalo
cca 80 obědů. Přes první pochybnosti dokázala
tato služba, jaká je to výhoda, jmenovitě pro
pracující ženy, které se mohly v poledne v pěkné
jídelně pohodlně samy najíst, donést oběd svým
dětem, rodičům a podobně.
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Předáním objektů kulturně-sociálního zařízení skončil svoji činnost pan Josef Zahrádka
z Francliny, číslo 7/II narozený v roce 1908 přední zedník a vedoucí stavební skupiny JZD
Trusnov.
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A protože další číslo zpravodaje vyjde až v říjnu 2020, musíme popřát našim prvňáčkům, ať se jim vydaří
ten první krok do "velké" školy, ať jsou spokojené, zdravé a ať se jim ve škole líbí...
Z našich občánků jdou do školy – Anetka Žilková a Erik Výborný
Krásný je školní den,
hlavně když jdeme ven,
krásný je školní den,
to je prostě sen.
Škola je totiž náš ráj,
všichni ji rádi maj,
škola je totiž náš ráj,
to všichni dobře znaj.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ŘÍJNU 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 www.obectrusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28.září 2020
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