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Foto: Ruda Bartoš
Vážení čtenáři, milí spoluobčané, máme za sebou další rok. Rok 2020. Tento rok si budeme dlouho
pamatovat a taky na něj vzpomínat jako na rok, kdy bylo omezeny běžné činnosti. Byl to rok, kdy se
děti většinu roku vzdělávaly distančně, nemohly se setkávat s kamarády, někdo pracoval z domu, někdo
nemohl pracovat vůbec …
Přeji Vám všem pevné zdraví a štěstí v novém roce 2021

PRANOSTIKY

1. Na Nový rok, do zimy skok.
2. No Nový rok o myší skok.
3. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
4. Zima lednová, dobře rok začíná.
5. Únor bílý a mrazivý naději na úrodu posílí.
6. Na Hromnice se nemají konat žádné práce, aby hrom neuhodil.
7. Třeskutá zima v únoru naplňuje komoru.
8. Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
9. Svatý Josef s tváří milou, končí zimu s plnou silou.
10. Mnoho dešťů březnových – hubené léto.
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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
Na požádání naší šéfredaktorky Trusnovského zpravodaje paní Lenky jsem byl osloven,
abych jako každý rok zhodnotil minulý rok 2020.
Nebudu se rozepisovat o složitosti minulého roku, ale chtěl bych vás obeznámit s tím co se
v obci povedlo či nepovedlo.
V první řadě na rok 2020 byla plánovaná druhá etapa výstavby chodníků. Před touto
realizací bylo nejprve potřeba vyměnit domovní přípojky, šoupata a hydranty. Z důvodu
výběrového řízení se začátek realizace protáhl až na termín listopad – prosinec. Z nabídek byla
vybrána firma Komplex CR s.r.o. Chrudim. Jen pro zajímavost rozdíl mezi touto firmou a nejdražší
byl 500 000 Kč. Při této rekonstrukci bylo vyměněno 20 domovních přípojek, 5 požárních hydrantů
a 5 uzavíracích šoupat. Při této realizaci po dohodě došlo k zasypání betonové šachty naproti
Obecnímu úřadu a to z důvodu, že uzavírací šoupata byla stále pod vodou a vrstvou bahna. Asi
Vás také bude zajímat cena za kterou se akce realizovala. Tak nás to vyšlo na 600 tis. Kč.
Bohužel žádná dotace se na tuto rekonstrukci nevztahovala, proto vše bylo placeno z obecního
rozpočtu. Tímto bych chtěl firmě Komplex CR poděkovat za odvedenou práci a firmě MORAS
Moravany za spolupráci. Z tohoto důvodu a z důvodu našetření finančních prostředků byla
realizace druhé etapy výstavby chodníků posunuta na začátek roku 2021.
Ve výběrovém řízení zvítězila firma Chládek a Tintěra Pardubice. Celý úsek tj. od začátku
obce až k pohostinství je vysoutěžen na částku 4,7 mil. Kč. Délka tohoto úseku je 700 m. K této
realizaci jsme získali dotaci 80 tis. Kč z krajských prostředků a to z Programu obnovy venkova a
hlavní částku 970 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky na tuto akci jsou
zajištěny.
Z kraje roku 2020 jsme podali žádost o dotaci na výsadbu stromů v intravilánu obce Trusnov.
Dotace dopadla a to ve výši 240 tis. Kč. V měsíci říjnu, s dobrovolníky z SDH Trusnov a pod
odborným vedením pana Novotného ze zahradnické firmy jsme vysázeli celkem 37 stromů a to 11
ks japonské višně, 25 ks javorů a 1 ks lípy. Z obecního rozpočtu jsme doplatili 50 tis. Kč. Tímto
bych chtěl poděkovat bratrům a sestrám z SDH Trusnov za vstřícnou pomoc ve výsadbě.
Velký majstrštych se obci povedl při nákupu nového dopravního automobilu pro naší JPO.
Auto bylo představeno na hasičské akci za školou. Postupně docházelo bratry hasiči k mírným
úpravám vnitřních prostor pro uložení hasičské techniky. A teď finanční vyrovnání. Celé auto po
přestavbě firmou HT nás vyšlo na 1 245 000,- Kč. Částku 450 tis. Kč jsme dostali od GŘ HZS ,
300 tis. Kč od Krajského úřadu Pardubice. Další drobné sponzorské dary byly získány od firmy
Metalcom Kutná Hora – 100 tis. Kč, Chládek a Tintěra Pardubice – 50 tis. Kč, Lyspuch – prodej
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dřeva – 30 tis. Kč a JAF Holz Česká Třebová – 25 tis. Kč. Tak můžeme říct, že jsme nové auto
Renault Master pořídili za cca 300 tis. Kč.
Ke konci roku se ještě povedlo doosvětlit dvěma stožáry chodník při vjezdu do obce od
Uherska.
Musím podotknout, že ve stínu investic Trusnova jsou ostatní obce. Ale přeci i do Žiky byl
zajištěn dovoz lomového kamene na zpevnění břehu rybníčka, který provedli pronájemci rybníka.
A Opočno? Tam probíhá proces směny pozemků mezi obcí a Lesy ČR a to z důvodu pokládky
nových kabelů pro II. etapu výsadby veřejného osvětlení.
A co připravujeme na rok 2021?
Stěžejní akcí tohoto roku bude 2. etapa výstavby chodníků.
Dále jsme ke konci roku 2020 podali žádost o dotaci na opravy veřejných budov v obci. U
nás by se jednalo o rekonstrukci vnitřních prostor sálu, sociálek, jídelny a kancelářských prostor
nad jídelnou. Nechci se zde rozepisovat o podrobnostech, ale fundovaný rozpočet oprav vyšel na
3,4 mil. Kč., ale rozhodující by byly dotace, které jsou ve výši 80 % rozpočtu. Výsledek žádosti
bude znám do konce dubna 2021.
Toto je asi vše o čem jsem se s Vámi chtěl podělit.
Děkuji jménem obecního zastupitelstva všem občanům za případnou spolupráci v roce 2020
a do roku 2021 pevné zdraví a osobní pohodu.
Děkuji
Friml Milan

Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze 6. listopadu 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 30. 9 .2020 - Zprávu o plnění
rozpočtu k 30. 9. podala účetní obce ing.
Kolenová Markéta. Celkové rozpočtové příjmy
jsou ve výši 5 065 214,- Kč. Celkové rozpočtové
výdaje jsou v částce 2 801 333,- Kč, výsledkem
hospodaření je částka 2 263 881.
2. Stav finančních prostředků na účtech k 30. 9. 2020 – Stav finančních prostředků na
běžných účtech k 31. 7. je celkem 4 565 tis. Kč, z toho u ČNB 3 593 713,- a u České
spořitelny 970 802,- Kč.
3. Výběrové řízení - Na základě doporučení a zápisu hodnotící komise v rámci výběrového
řízení na zhotovitele projektu Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov, 2. etapa Zastupitelstvo
obce rozhodlo o výběru zhotovitele stavebních prací v rámci uvedeného projektu a přidělení
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zakázky společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361 a uzavření smlouvy se společností Chládek a
Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ:
25253361. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavebních prací.
Výběrové řízení – chodníky II. etapa – Bylo provedeno výběrové řízení – přihlásilo se 5
firem
Swietelsky stavební s.r.o – 4 501 958,Hold silniční stavby s.r.o. – 4 430 755,78
Miros Pardubice a.s. – 4 348 754,30
M silnice – 4 304 847,42
Chládek a Tintěra a.s. – 4 209 590,4. Dotace POV – zatím se nerozhodlo zda dotaci podáme na střechu u hasičské zbrojnice
v Opočně nebo na zpevnění místa pro kontejner na bioodpad v obci Žika. Je problém, že
pozemek pod hasičárnou je jiného majitele
5. Dotace MMR (80 %) na rekonstrukci veřejných budov – podání žádosti o dotace na opravu
KD, jídelny a kanceláří nad jídelnou
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene – ČEZ Distrubuce a.s. – jedná se o pozemek p. p. č.
47/1
7. Vzdání se předkupního práva Trusnov

pro pozemek p. č. 462/3 a 447 v katastrálním území

- P. M. podal žádost o prověření a popřípadě zrušení předkupního práva na

pozemek p. č. 462/3 a 447 v katastrálním území Trusnov. Zastupitelstvo po důkladném
prostudování souhlasí se vzdáním se předkupního práva ve prospěch majitele.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 8 - nové pojištění majetku
2. Připomínky občanů

Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze 18. prosince 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 30.11.2020 – zprávu o plnění rozpočtu podala účetní obce ing. Markéta
Kolenová. Celkové rozpočtové příjmy jsou ve výši 7 206 tis. Kč včetně převodové operace
mezi účty ve výši 1 mil. Kč. Daňové příjmy činily celkem 5 705 690 Kč. Celkové rozpočtové
výdaje jsou ve výši 4 705 315 Kč. Nejvyššími položkami jsou nákup hasičského auta včetně
vybavení (nejsou započteny dotace) a opravu vodovodu v Trusnově.
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2. Stav finančních prostředků na účtech k 30.11. – 4 885 570,- Kč – Stav finančních prostředků
k 30.11. na účtech je celkem 4 885 570,- Kč, z toho u ČNB částka

3 824 286,- Kč a u

České spořitelny 1 061 284,- Kč.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 –
Rozpočet obce Trusnov na rok 2021
byl schválen dle návrhu vyvěšeného
na

úřední

7 010 000,-

desce
Kč.

Na

v celkové
straně

výši
příjmů

částku 3 370 000,- Kč

dorovnává

financování z uspořených

peněz na

běžném účtu obce ve výši 3 640 000,Kč. Nejvyšší plánovanou položkou je
částka 4 800 tis.Kč na úpravy chodníků v obci.
4. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2024 – Byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2021-2024. Rozpočet na roky 2022-2024 je plánován v přibližné výši vždy v částce 3 300
tis. Kč.
5. Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku jmenovanou komisí

- Paní Vojtíšková

informovala o připravované řádné inventarizaci majetku a financí obce k 31.12. Byla
jmenována inventarizační komise ve složení p. Vojtíšková, p. Motyčková a p. Jílek.
6. Rozpočtové opatření
7. Obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o poplatcích – Místostarostka p. Vojtíšková přednesla
informace k obecně závazné vyhlášce o poplatcích za odvoz odpadů pro rok 2021. Protože
společnost AVE CZ bude navyšovat ceny za odvoz komunálního odpadu i bioodpadu, bylo
přistoupeno k projednání navýšení poplatků. Dle návrhu byla odsouhlasena výše poplatku za
osobu 650,- Kč /navýšení o 100 Kč/ a pro vlastníky rekreačních objektů a chalup na částku
650 Kč.
8. Dotaci z POV – zpevněná plocha na kontejnery v Žice – Byla podána žádost o dotaci z POV –
jedná se o zpevněnou plochu na kontejnery v Žice.
9. Dohody o provedení práce pro zastupitele - Byly schváleny dohody o provedení práce pro
zastupitele. Rovněž bude proveden přepočet hodinové mzdy od 1.1.2021 v návaznosti na
platné zvýšení minimální mzdy.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Různé informace - Starosta p. Friml podal různé aktuální informace
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PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2021
20. ledna 2021
17. února 2021
17. března 2021
14. dubna 2021
12. května 2021
9. června 2021
7. července 2021
4. srpna 2021
1. září 2021
29. září 2021
27. října 2021
24. listopadu 2021
22. prosince 2021
Svozový den – středa – po 4 týdnech

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO SBĚRU
se uskuteční 19. března 2021
!!!Od jara 2021 bude kontejner na bioodpad v Opočně umístěn na zpevnělém místě za
Zemanovými !!!
Oznámení o stanovení ceny vodného
Tímto Vám oznamujeme, že valná hromada DSO „Rozšíření vodovodu Chroustovice“ dne 16. 12.
2020 schválila cenu vodného ve výši 33,00 Kč s DPH s platností od 1. 1. 2021

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY:
Protože se minulý způsob odpočtu vody osvědčil, žádáme a prosíme Vás o pomoc při
sepisování stavu vodoměrů. Žádáme Vás, aby jste po upozornění obecním rozhlasem opět
stav vodoměru opsali a vyvěsili na viditelné místo (na branku, poštovní schránku apod.).
Moc děkujeme za pomoc.

U P O Z O R N Ě N Í
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za popelnice a poplatků za psy pro rok 2021 se
uskuteční v průběhu ledna-února. Kdo by chtěl zaplatit přes účet, může již tak učinit.
Výše poplatků je 650,- Kč na osobu a 650 ,- za 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.
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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

NAROZENÍ
20. března 2020 se rodičům Daně a Jindřichovi narodila dcera Eliška Smolová
5. května 2020 se rodičům Michaele a Matějovi narodila dcera Liliana Pfeiferová
11. července 2020 se rodičům Veronice a Ondřejovi narodila dcera Izabela Nováková

„Ať Vaše maličká roste jako z vody a je z ní holčička do každé nepohody.“
Blahopřejeme!“
7

ÚMRTÍ
Dne 15. října 2020 zemřela paní Jiřina Ročková,
v požehnaném věku 94 let, Trusnov 42, Domov důchodců Moravany

Dne 26. října 2020 zemřel pan František Buriánek,
v požehnaném věku 91 let, Žika 7

Dne 11. listopadu 2020 zemřela paní Miroslava Albrechtová
ve věku 47 let, Trusnov 60
„Kdo v srdcích žije, neumírá …“

foto z rodinných archívů
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Knihovna Trusnov
Na úvod Vám chci popřát do nového roku 2021 hodně zdraví a hodně štěstí v té naší šílené
době. Hlavně se držme a doufám, že se vše snad do budoucna zlepší a budeme žít normálně.
Děkuji také za pochopení za minulý rok 2020, který byl nezdařený. Víc bylo zavřeno i díky mému úrazu,
a taky díky pandemii, která nás stále trápí. Tudíž ani já sama nevím, kdy budu mít knihovnu otevřenou a kdy
ne. V obchodě u p. Bartákové bude vždy upozornění, kdy otevřu knihovnu či nikoliv.
Samozřejmě když to šlo, tak knihy Pardubická knihovna dodávala. Časopisy také posílaly staré ještě téhož
roku. Jsem ráda, že jsou stále nadšení čtenáři, a chci jim samozřejmě poděkovat. Paní Frimlové, p.
Sýkorové, M. Hemerovi, p. Kováříčkovi, p. Dušková

Kdyby někdo opravdu potřeboval vyměnit nebo půjčit knihy můžete mi zavolat a
domluvit se. Tel: 736 709 563
Těším se na Vás
Knihovnice p. Šprincová

POŠTA UHERSKO

KOLEDNÍCI NEPŘIJDOU. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BUDE VIRTUÁLNÍ
My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví… Tradiční koleda letos v ulicích měst a obcí nezazní.
Koledníci v kostýmech Tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara zůstanou doma. Tříkrálová
sbírka se poprvé ve své historii uskuteční pouze v on line formě. Některé charity rozmístí i kasičky na místa,
kam chodí více lidí, například úřady nebo obchody. NAŠE OBEC UMÍSTÍ KASIČKU DO PRODEJNY
„LENKA“ V TRUSNOVĚ od 6. 1. 2021
„Po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí. Zdraví koledníků i dárců je pro
nás na prvním místě a koleda se proto zatím uskuteční pouze ve virtuálním prostoru,“ informovala Charita
České republiky. Charita v Pardubicích proto aktuálně hledá místa, kde by mohly být kasičky Tříkrálové
sbírky. „Ve výjimečné době prosíme o výjimečnou pomoc s umístěním pokladniček Tříkrálové sbírky
v otevřených obchodech, firmách, lékárnách, institucích. Pomoc bychom uvítali zejména v Pardubicích, ale
i v dalších obcích,“ uvedl Jan Lohynský z pardubické charity.
A jak tedy bude Tříkrálová sbírka probíhat v on-line verzi? Na webu www.trikralovasbirka.cz si lidé
přehrají video s on-line koledou a mohou přispět prostřednictvím virtuální kasičky. Po zadání názvu vašeho
města, obce nebo PSČ si můžete vybrat koledující organizaci. Pokud necháte pole prázdné nebo nevyberete
z našeptávání konkrétní organizaci, váš příspěvek se rozdělí mezi všechny charity.
9

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu Parlamentu České
republiky v obci TRUSNOV
ANO 2011
41 hlasů
3 PK – Pro prosperující pardubický kraj
13 hlasů
Česká pirátská strana
8 hlasů
ODS a TOP 09
6 hlasů
Starostové a nezávislí
6 hlasů
Trikolora
5 hlasů
KSČM
3 hlasy
Svoboda a přímá demokracie
2 hlasy
Demokratická strana zelených
1 hlas
Strana zelených
1 hlas
Východočeši
1 hlas
Koalice pro Pardubický kraj
1 hlas
Rozumní
1 hlas
Celkem volilo 89 občanů
Trusnov – 61 voličů
Opočno – 7 voličů
Franclina - 11 voličů
Žika – 10 voličů
Voliči v seznamu 176, vydané obálky 89
Volební účast 50,57 %, 100% platných hlasů
10

Senát
JUDr. Miroslav Antl
Mgr. Jan Grulich
PaedDr. Josef Lukášek
Drahoslav Chudoba
brig. gen. Ing. František Mencl
Ing. Vladimíra Lesenská
Mgr. Jana Drejslová
Mgr. Jiří Matoušek

47 hlasů
14 hlasů
5 hlasů
5 hlasů
3 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas

Trusnov - 60 voličů
Opočno - 6 voličů
Franclina - 9 voličů
Žika - 10 voličů
48,02 % voličů, 95,24 % platných hlasů
Celkem volilo 85 voličů, voliči v seznamu 177, vydané obálky 85

II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Mgr. Jan Grulich
JUDr. Miroslav Antl

8 hlasů
23 hlasů

Voličů – 31 tj. 17,5 %
Zapsáno 177 voličů – Opočno 3 voliči, Trusnov – 23 voličů, Franclina – 5 voličů, Žika – 0 voličů
Volební komise pracovala ve složení : zapisovatel OVK – p. H. Motyčková, předseda OVK R. Šplíchalová,
místopředseda OVK – p. F. Sýkora, členové – p. J. Jílek, p. M. Tomášková, p. I. Frimlová
Více naleznete na volby.cz
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KORONAVIR
Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii
koronaviru SARS-CoV-2 bude platit prozatím do 22. ledna 2021.
O jeho čtvrtém prodloužení, a to na 30 dnů, na základě
předchozího souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou
rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve středu
23. prosince 2020. Rozhodla rovněž o zpřísnění přijatých
krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5
protiepidemického systému PES, k němuž došlo v neděli
27. prosince.

Více informací o očkování proti COVID-19 naleznete na: koronavirus.mzcr.cz
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VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2020 ve fotografiích
PODZIMNÍ DÉŠŤ – OPOČNO

OPRAVA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - TRUSNOV
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VÝSADBA STROMŮ V OBCI TRUSNOV
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ZALÉVÁNÍ

VÝSTAVBA D35 pokračuje:
Přemostění silnice Opočno - Ostrov

Silnice Uhersko - Čeradice
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ČERTI 2020

Akce nepřipravujeme, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2021.
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.března 2021
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