a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

2/2021

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, máme za sebou další čtvrtletí
roku …… Už neskutečně dlouhou dobu žijeme ve zvláštním čase.
Nemůžeme se navštěvovat, sportovat, děti nechodí do škol,
nekonají se žádné společenské a kulturní akce, nemůžeme
společně slavit ani žádná výročí, i když by bylo určitě co.
Doufáme, že tato doba se brzy obrátí k lepšímu…

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

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se
seno.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu (10.5.)
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Na svatého Aloise, poseč louku neboj se (21.6.)
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze 17. března 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 28. 2 .2021 - Zprávu o plnění rozpočtu k 28. 2. podala účetní obce ing.
Kolenová Markéta. Celkové rozpočtové příjmy jsou ve výši 652 027,- Kč, z toho daňové
614 378,- Kč. Rozpočtové výdaje činí 325 865,- Kč.
2. Stav finančních prostředků na účtech k 28. 2. 2021 - celkem 5 363 982,- Kč, z toho u ČNB
4 868 523,- Kč a u České spořitelny 495 459,- Kč.
3. Rozpočtové opatření - Bylo schváleno rozpočtové opatření, jedná se o navýšení částky za
opravy kanalizace, zdravotní prohlídky hasičů, opravu veřejného osvětlení, v položkách
příjmů proúčtování daně z příjmů PO a částky 240 500 Kč dotace za zeleň.
4. Převod finančních prostředků z účtu ČNB na účet ČS, a.s – převod bude 2x 500 tis. Kč na
provádění průběžných plateb
5. Nákup pozemků – byl schválen nákup pozemků před a pod hasičskou zbrojnicí v Opočně.
Jedná se cca o 1400 m2.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informace starosty obce – starosta p. Friml informoval o aktuálně probíhajících akcích
v obci – obec obdržela dotaci na novou zeleň v obci (cca 38 stromů) ve výši 240 500 Kč na
celkové náklady 299 tis. Kč. Proběhl monitoring kanalizace v Trusnově, cena za práce bude
asi 95 tis. Kč. Bylo zjištěno, že kanalizace je relativně v dobrém stavu, na pravé straně
bude asi 9 šachet. Probíhá oprava druhé části chodníků. V dubnu by mělo být známo
rozhodnutí, zda dopadne kladně žádost o dotaci na opravu kulturního domu.
2. Do diskuse se zapojili tři přítomní občané za veřejnost. Jednalo se především o špatném
stavu obecní cesty pod střediskem, směrem k lesu. Protože cestu využívá i firma MORAS
a.s. Moravany pro přejezdy strojů z polí, budeme jednat s firmou o společné opravě cesty.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma MOSTR se sídlem v Prachovicích u Dašic přijme zaměstnance na HPP na následující pozice:







SVÁŘEČ
ZÁMEČNÍK
OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU
PRACOVNÍK KOVOVÝROBY I BEZ VYUČENÍ
PRACOVNÍK MONTÁŽE – VHODNÉ PRO MUŽE I ŽENY

Pro více informací kontaktujte p. Opla na tel. 603 187 890 nebo pište na info@mostr.cz případně se zastavte osobně ve výrobním
areálu v Prachovicích u Dašic.
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PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 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
Od jara 2021 bude kontejner na bioodpad v Opočně umístěn na zpevnělém místě za
Zemanovými

Prosíme občany, aby použitý olej nalévali do takových nádob,
které odpovídají otvoru popelnice !!!

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 zatím:
Zasláním na účet:
č. ú. 1205463329/0800, jako variabilní symbol uveďtě prosím čp. a do poznámky příjmení.
Můžete přijít i v době úředních hodin a zaplatit hotově.
Výše poplatků je 650,- Kč za osobu a 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.
Děkujeme
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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.

Jubilanti

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

NAROZENÍ
19. února 2021 se rodičům Štěpánce a Ondřejovi narodila dcera Magdalena Malá

„Ať Vaše maličká roste jako z vody a je z ní holčička do každé nepohody.“
Blahopřejeme!“
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ÚMRTÍ
Dne 9. února 2021 zemřel pan Jiří Vrátil,
ve věku 72 let, Trusnov 34, Vysoké Mýto
Dne 22. února 2021 zemřela naše bývalá občanka Jarmila Jiroutová, (Trusnov 49)
v požehnaném věku nedožitých 100 let, Mohelno
Dne 1. března 2021 zemřel pan Zdeněk Barták
ve věku 72 let, Trusnov 27

.

Jiří Zamastil *3. 4. 1936 – 15. 3. 2021
Narodil se jako nejstarší ze tří synů rolníka ve Vysoké u Holic. Po vystudování
lesnického učiliště a základní vojenské službě nastoupil jako technik na polesí
v Dolním Jelení. V roce 1959 nastoupil u Lesního družstva v Uhersku jako
lesník. V lesích okolo Lodrantu pracoval celý svůj život, ať už byly majetkem
obcí nebo státním. V roce 1995 se zasloužil o navrácení lesa svým původním
majitelům (obcím) a byl u zrodu Hospodářské a lesní společnosti Uhersko
s.r.o., kde pracoval jako jednatel společnosti až do roku 2002, kdy odešel do
zaslouženého

důchodu.

I přes odchod z aktivní činnosti, pro les stále pracoval, ať už jako člen dozorčí
rady HLS nebo její předseda.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za jeho celoživotní práci, která zůstává
jako poselství pro další generace.
Jiří Zamastil ml.
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PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY ELEKTŘINY
Informace o plánovaných odstávkách elektřiny Od 1. ledna tohoto roku již ČEZ Distribuce a.s. nevylepuje
papírová oznámení o plánovaných odstávkách v dodávkách elektrické energie, ale přechází na elektronický
způsob informování. O plánovaných odstávkách Vás budeme informovat jako doposud na vývěsce, obecním
rozhlasem a na webových stránkách obce, kde je umístěn banner s aktuální informací. Zároveň si každý
může sjednat zasílání informací emailem nebo SMS na webových stránkách: www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Informaci o odstávce naleznete také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15
dnů před konáním odstávky.

ZÁKON O ODPADECH
Nový zákon o odpadech 1. ledna tohoto roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a tři další
související zákony, které Poslanecká sněmovna schválila 1. prosince 2020. Jednou z největších změn je
postupné navyšování poplatku za skládkování odpadu. Ze současných 500 Kč za 1 tunu bude postupně růst
až na 1 850 Kč v roce 2029. Obcím se tak navyšují náklady za uložení směsného odpadu na skládkách, je
však možné využít slevy v případě, že obec nepřekročí limit 200 kg (pro rok 2021) směsného odpadu na
obyvatele a rok. V roce 2025 musí obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil min. 60 % z celkového objemu
komunálního odpadu, v roce 2030 je to 65 % a v roce 2035 již 70 %. V současnosti je to 38 %.

SČÍTÁNÍ LIDU
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Koho se týká sčítání? Kdo se musí sečíst?
Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se
mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás
udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na
území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021)
přítomny.
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například
turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Jak získat sčítací formulář
Listinný sčítací formulář získáte od sčítacího komisaře nebo na kterémkoliv kontaktním místě sčítání.
Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře těm, kteří se nesečetli online. Komisař se
dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem
návštěvy dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu).
Nebudete zrovna doma? Termín změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou.
Náhradní termín vám opět oznámíme. Vyzvednout formulář si můžete také sami na kterémkoliv
kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického
úřadu, a to od 17. 4. do 11. 5.
Každé domácnosti bude standardně předáván jeden sčítací formulář, na žádost jich může být vydáno i
více. Při vyzvednutí sčítacího formuláře bude nutné sdělit číslo bytu, ve kterém bydlíte, a na kontaktním
místě i adresu, ke které bude formulář přiřazen načtením čárového kódu.
Spolu s formulářem vždy obdržíte odpovědní obálku s logem Sčítání 2021 pro odevzdání formuláře.
Obálka má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Na co se ptáme?
Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Zjišťujeme výhradně
informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete
vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, jež tam společně žijí.
Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech čtverečních, počet
místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po
narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání,
zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.
Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně
odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo
čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou a data narození.
Neptáme se na žádné majetkové poměry ani na zdravotní stav.
Jak odevzdám vyplněný sčítací formulář?
Vyplněný listinný sčítací formulář v odpovědní obálce odevzdáte na kontaktním místě sčítání, na
kterékoliv poště, nebo ho jednoduše vhodíte do poštovní schránky.
Obálku s logem Sčítání 2021 získáte společně s formulářem od sčítacího komisaře nebo na kontaktním
místě. Má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Odevzdat vyplněný formulář je třeba do 11. 5.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BYLA LETOS VIRTUÁLNÍ
KASIČKA BYLA UMÍSTĚNA V PRODEJNĚ „LENKA“ V TRUSNOVĚ
Vybralo se 4 812,- Kč.
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VZPOMÍNKY NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2021 ve fotografiích
Sněhové výtvory Kudrnových

13. února – jediný den bruslení …..
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VÝSTAVBA D 35

UHERSKO – ČERADICE
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foto Rudolf Bartoš

CHODNÍKY TRUSNOV
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Článek o TRUSNOVSKÉM HASIČSKÉM AUTĚ NA www. pozary.cz
Hasiči v Trusnově vyměnili Avii za zářivě červený Renault z dílen firmy MOTOTRUCK CZ
25.02.2021 03:03
Pardubický kraj

V polovině srpna roku 2020 oslavila jednotka SDH Trusnov nový přírůstek do rodiny. Stal se jím
devítimístný dopravní automobil Renault Master z dílny společnosti MOTO-TRUCK CZ, který
nahradil dosluhující Fiat DUKATO
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Automobil je poháněn vznětovým motorem o objemu 2,3 litrů a výkonu 99 kW, který je
přenášen šestistupňovou manuální převodovkou na přední nápravu.
V kabině osádky nalezneme celkem 9 sedadel, přičemž druhá řada je orientována proti směru
jízdy. Tento způsob osazení zvyšuje objem nákladového prostoru a zároveň umožňuje montáž
praktického skládacího stolku. Povrch sedadel druhé a třetí řady je pro snazší údržbu vyroben
z omyvatelného materiálu.
Dostatek úložného prostoru v kabině zajišťují dvě police za třetí řadou sedadel a čtyři úložné
boxy pod druhou a třetí řadou.
Dobře dostupné jsou pro osádku ruční radiostanice Hytera TC700P a svítilny TRIO 550, jejichž
nabíjecí stojany nalezneme v polici za poslední řadou sedadel. Na stejném místě jsou umístěny
také magnetické kloubové světlomety, batoh se zdravotnickým materiálem, odpovídající
lékárničce velikosti III a na stěně připevněná dvě kladívka pro rozbíjení skel a řezání pásů.
Kabina osádky je od nákladového prostoru oddělena pevnou přepážkou a vytápěna topením
o výkonu 4kW nezávislým na chodu motoru. O spojení s operačním střediskem se stará analogová
vozidlová radiostanice Hytera MD785i.
V nákladovém prostoru se nachází demontovatelná vestavba. Dva výsuvné prvky, každý
o nosnosti 200 kg, umožňují přepravu evakuačních zavazadel, ale jsou také upraveny pro
ukotvení požární stříkačky PS-12, elektrocentrály a dalšího vybavení.
Police na pravé straně je uzpůsobena mimo jiné pro uložení plovoucího čerpadla. Nad ní se
nachází regál pro přepravu hadic a další police pro uložení armatur či jiných technických
prostředků.
Přeprava výše zmíněného vybavení je možná pouze za předpokladu, že počet přepravovaných
osob bude snížen tak, aby nebyla překročena celková maximální nosnost 3 500 kg.
Na střeše vozidla se krom světelné rampy modré barvy nachází střešní nosič vybavený úchyty pro
ukotvení savic či nastavovacího žebříku.
V zadních rozích střešního nosiče jsou umístěny dvě dvojice modrých predátorů, které zajišťují
vykrytí 360° viditelnosti zvláštního výstražného zařízení. Pro snadnější manipulaci s uloženým
materiálem je umístěna v zadním levém rohu rolna. Žebřík na pravých zadních dveřích
umožňuje pohodlný přístup na pochozí střechu.
Osvětlení okolí vozidla zajišťují tři LED světla – dvě po bocích vozidla a jedno osvětlující záď
automobilu. Kabina i nákladový prostor je rovněž vybaven LED pásky.
Na celkově zaplacené částce 1 245 000 Kč se kromě obce Trusnov podílelo částkou 450 000 Kč
GŘ HZS ČR, respektive Ministerstvo vnitra a částkou 300 000 Kč zadotoval nákup nového
automobilu rovněž Pardubický kraj

SDH Trusnov uskuteční 1. května 2021

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
Začne v 9.00 hodin v Žice, poté na Franclině a v Trusnově
Jiné akce nepřipravujeme, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.
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Hledáme posilu do našeho kolektivu MŠ
Do našeho kolektivu hledáme šikovnou paní uklízečku, které nevadí práce. Jedná se o zkrácený pracovní
úvazek na 4 – 5 hodin denně, vhodný jako přivýdělek pro paní v důchodu nebo maminku na rodičovské
dovolené. Pracovní náplní je úklid a dezinfekce prostor školky. Očekáváme pohodovou a spolehlivou paní,
která má ráda děti. Pro více informací piště na e-mail mateřské školy materska.skola.uhersko@seznam.cz
nebo volejte na telefon mateřské školy 737 568 025.
Pevně věříme, že současná situace se již bude zlepšovat a brzy bude možné fungovat v mateřské škole, jak
jsme všichni zvyklí. Těšíme se, až si s dětmi zase užijeme jarní slunečné dny plné zábavy a radosti.
Všem přejeme pevné zdraví a důvod k úsměvu na tváři každý den. MŠ Uhersko
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 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.června 2021
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