Trusnovský zpravodaj
zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

3/2021

Foto: Ruda Bartoš

Vážení čtenáři - spoluobčané, začínají nám prázdniny, dny volna, odpočinku. Všichni potřebujeme
načerpat síly na další dny….. Budu moc ráda, když dny odpočinku strávíte s naším zpravodajem………

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

Slunce peče – déšť poteče.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. (25.7.)
Jak teplý svatý Jakub, tak studené vánoce (25.7.)
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Pěkný růže v zahrádkách věstí pěkný podzimek a pozdní zimu.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává (28.9.)
Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima (29.9.)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 18. 6. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1.

Plnění rozpočtu k 31. 5. 2020 – Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2020 podala účetní obce
ing. Markéta Kolenová. Celkové rozpočtové příjmy jsou ve výši 1 901 780,- Kč, rozpočtové
výdaje 1 054 046,- Rozdílem je úspora ve výši 847 734,- Kč.

2.

Stav finančních prostředků na účtech k 31. 5. 2021 ve výši 5 888 165,- Kč, z toho u České
spořitelny a.s. 597 564,- Kč a u ČNB 5 290 601,- Kč.

3.

Rozpočtové opatření – bylo schváleno rozpočtové opatření týkající se přesunu účtování
částky 50 tis. Kč na opravy cest.

4.

Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2020 – Návrh závěrečného účtu za rok 2020,
který zobrazuje účetní závěrku a celoroční hospodaření obce, byl předložen při
přezkoumání hospodaření dne 30.3.2021. Celkové rozpočtové příjmy jsou ve výši
7 775 767,36 Kč /včetně převodů mezi rozpočtovými účty 1 070 tis. Kč/, celkové rozpočtové
výdaje činí částku 5 054 219,07 Kč. Výsledkem hospodaření je kladná částka 2 721 548,29
Kč.
Dne 30. 3. 2021 proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2019 Krajským úřadem
Pardubického kraje s tímto výsledkem: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
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……………………………...................0,06%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ………………………………………… ..1,02%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku…………….0%
Inventura za rok 2020 byla provedena. Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce
bylo schváleno bez výhrad. Účetní závěrka za rok 2020 byla schválena

5.

Záměr prodeje pozemků – byl schválení záměr prodeje pozemků v Trusnově, jedná se o
pozemkové parcely č. 146/26, 148/38, část p. p. č. 148/1 (dle oplocení) 12/1 a stavební
parcelu č. 26/1. Záměr bude vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce.

6.

Smlouva o poskytnutí dotace z POV – zpevnělá plocha na kontejnery v Žice – byla
schválena smlouva o poskytnutí dotace z POV, jedná se o dotaci 100 tis. Kč na vybudování
zpevnělé plochy pro kontejnery v Žice.

7.

Darovací smlouva s TJ Jaroslav – zastupitelstvo projednalo výši částky příspěvku pro
fotbalový oddíl TJ Jaroslav. Bylo schváleno uzavřít darovací smlouvu na částku 5000 Kč.
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
Různé aktuální informace podal starosta p. Friml - – stále se řeší prodej pozemků v Opočně u
hasičárny s vlastníky p. Zemkem a p. Buriánkem; na konci června proběhne kolaudace druhé části
opravy chodníků v Trusnově; žádost o dotaci na opravu kulturního domu nebyla schválena; stále
není dokončena směna pozemků v Opočně mezi Lesy ČR a obcí, která je potřeba kvůli plánované
opravě veřejného osvětlení; se Správou a údržbou silnic se jedná o možnosti oprav místních
komunikací

SVOZ ODPADU
4. srpna 2021
1. září 2021
29. září 2021
27. října 2021
24. listopadu 2021
2. prosince 2021
Svoz nebezpečného odpadu – se uskuteční 17. září 2021

Žádáme občany, aby do kontejneru nevhazovali velké větve, je třeba je
rozřezat.

Žádáme občany, aby udržovali pořádek okolo kontejnerů. Tato fotka byla
pořízena v Žice
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ZAJÍMAVOST
POČET OBYVATEL V NAŠICH OBCÍCH, K 1.1.2021
Celkem obyvatel
223
Muži
115
Ženy
108
Průměrný věk
Celkem
42,9
Muži
43,6
Ženy
42,2
CHARITA NOVĚ OTEVŘELA
PALIATIVNÍ AMBULANCI V
HOLICÍCH

Oblastní charita Pardubice nově
otevřela
Ambulanci
paliativní
medicíny
v
Holicích.
Úlevu
pacientům
trpícím
závažnými
chorobami nabídne v ordinaci i
domácím prostředí.
V ambulanci působí lékař se
specializací v oboru paliativní
medicíny a nová holická ordinace je
dalším místem, kam se v Pardubickém
kraji mohou nemocní se svými
obtížemi obrátit. Služba je plně
hrazena zdravotními pojišťovnami.
Jak uvádí doc. MUDr. Tomáš Kučera,
Ph.D., vedoucí lékař nově zřízené
ambulance: „Služba je určena
především pacientům s nevyléčitelným
nádorovým
nebo
nenádorovým
onemocněním, kteří se ocitli v
závěrečné fázi života, a jejich
rodinám. Společně hledáme cesty, jak
mírnit tělesné a psychické příznaky
nevyléčitelného
onemocnění
s
respektem k potřebám a přáním
nemocného tak, aby mohl zůstat doma
ve svém přirozeném prostředí.
Paliativní péče je tedy mnohem více o
životě a jeho kvalitě než o smrti, nemá
nic společného s eutanázií, je o naději
na co nejdůstojnější odcházení. Pokud
tedy jsou vyčerpány možnosti vyléčení
nemoci, neznamená to, že ‘již není co
nabídnout‘.“
Ambulance paliativní medicíny v areálu holické Polikliniky je otevřena vždy ve středu od 10 do 16 hodin.
Pokud je zdravotní stav pacienta natolik vážný a nedovoluje návštěvu přímo ve středisku, lékař a zdravotní
sestra jsou schopni potřebné vyšetření uskutečnit i v domácím prostředí nemocného.
„K našim pacientům přistupujeme vždy individuálně, pokud je to v našich časových a logistických
možnostech a pro imobilního pacienta je naše návštěva jedinou alternativou, probíhá vyšetření v domácím
prostředí“, uvádí zdravotní sestra Markéta Vašková. Ambulance paliativní medicíny areál Polikliniky, nám.
T. G. Masaryka 29, 534 01 Holice ordinace – středa, 10–16 hodin, terénní služba – po dohodě objednání:
Markéta Vašková, 775 296 830, vaskova@charitapardubice.cz
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Změna otevírací doby testovacího centra
Dochází opět ke změně otevírací doby testovacího centra. Můžete se nechat ZDARMA otestovat na
přítomnost viru SARS-CoV-2 vždy ve středu od 13.00 do 15.00 hod., v pátek od 9.30 do 11.30 hod. a v
neděli od 9.30 do 11.30 hod.

Antigenní testovací centra
Město Holice pro vás ve spolupráci s firmou Safres připravilo možnost nechat se zdarma otestovat
na přítomnost viru SARS-CoV-2 na náměstí T. G. Masaryka v budově bývalé Komerční banky. Jedná se
o výtěr z úst, který je zcela bezbolestný. Výsledek testu dostanete do 20 minut a v případě, že byste byli
pozitivní, můžete si okamžitě nechat odebrat vzorek pro kontrolní PCR test.
Potvrzení z těchto antigenních testů je platné v zaměstnání, ve škole i všude tam, kde je to nutné z nařízení
vlády. Na test se neobjednává. S sebou vám stačí jen kartička zdravotního pojištění.
Otevírací doba:
• středa 14.00–18.00 hod.
• pátek 14.00–18.00 hod.
• neděle 8.00–12.00 hod.
Druhé testovací centrum vzniklo v Saunovém ráji, které probíhá šetrným výtěrem z kraje nosu. Zde je
možná rezervace přes webové stránky www.reservatic.com, přijít můžete ale i bez rezervace.
Otevírací doba:
• pondělí 8.00–9.00, 13.00–18.00 hod.
• úterý 13.00–18.00 hod.
• pátek 8.00–18.00 hod
Čerpáno z Holických listů

Informace z odboru dopravy
Žádost o výměnu řidičského průkazu (ŘP) prostřednictvím Portálu občana.
Dříve realizované kroky v oblasti digitalizace agend řidičů, které umožnily použití digitalizovaných
fotografií a rozvolnění místní příslušnosti právě v oblasti podávání žádostí o řidičské průkazy, pokračují
úpravou informačního systému Centrálního registru řidičů (dále jen „ISCRŘ“) týkajícího se elektronického
podání žádosti o výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti. Předmětné změny navazují
na dlouhodobé tendence směřující k postupné digitalizaci veřejné správy, zjednodušení procesních
a administrativních úkonů, a také odlehčení rezervačnímu systému úřadů.
5

V první fázi tohoto projektu, který by měl být pro veřejnost dostupný od června 2021, se počítá
s umožněním podání žádosti o výměnu ŘP v případě uplynutí jeho platnosti nebo blížícího se konce
platnosti, ne však dříve než 90 dnů před jejím uplynutím. Celý tento úkon je bez poplatku. Žadatel si bude
moci vybrat, zda upřednostní osobní vyřízení na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností
(ORP), nebo zda zvolí elektronický proces podání žádosti o výměnu ŘP prostřednictvím Portálu občana.
Při přihlášení na Portál občana dochází k ověření totožnosti občana rovnocenným způsobem, jako
v případě předložení dokladu totožnosti. Žadateli bude po ověření všech podmínek k podání žádosti
zpřístupněna možnost požádat o nový ŘP. Před podáním žádosti bude žadateli zobrazena žádost, v níž
budou předvyplněny osobní údaje z ISCRŘ. Žadatel bude mít možnost zvolit si ORP, na kterém si nový
řidičský průkaz převezme. Při podání žádosti žadatel provede kontrolu předvyplněných údajů a spolu
s digitalizovanou fotografií a digitalizovaným obrazem podpisu potvrdí jejich správnost. Pro možné
elektronické podání bude žadateli zobrazena pouze jedna digitalizovaná fotografie vybraná jako nejnovější,
která je dostupná z registrů (ISCRŘ, Evidence občanských průkazů a Evidence cestovních dokladů)
a digitalizovaný obraz podpisu z poslední žádosti o ŘP. Důležitou podmínkou je, že zobrazená fotografie
musí korespondovat s aktuální podobou žadatele. Pokud tomu tak nebude a žadatel přesto potvrdí aktuálnost
fotografie, nemusí mu být na příslušném ORP řidičský průkaz vydán. Na tuto skutečnost je žadatel při
podání žádosti výslovně upozorněn.
Elektronicky podaná žádost o vydání ŘP přes Portál občana bude doručena na ORP prostřednictvím datové
schránky žadatele přímo na podatelnu úřadu a zároveň v elektronické kopii také do ISCRŘ. Po schválení
žádosti probíhá obdobný proces zpracování žádosti, jako u stávající listinné podoby žádosti při osobním
podání. Nový ŘP bude možné převzít ze strany žadatele či jeho zmocněnce na příslušném ORP, který si
zvolil při podání žádosti, a to buď osobně, nebo osobou zmocněnou na základě ověřené plné moci.
Původní ŘP má povinnost žadatel odevzdat při převzetí nového ŘP. Pokud z nějakého důvodu nebudou
splněny podmínky pro vydání nového ŘP, pracovník úřadu zaznamená zamítnutí elektronické žádosti, a to
i s uvedením důvodu pro její zamítnutí. O zamítnutí žádosti je žadatel prostřednictvím notifikačního kanálu
v Portálu občana informován. Notifikace provádí automaticky ISCRŘ
Čerpáno z Holických listů (Mgr. Táňa Topičová, vedoucí odboru dopravy)

Vzpomínky na 2. čtvrtletí roku 2021 ve fotografiích
Sběr železa – SDH TRUSNOV

SDH Trusnov děkuje spoluobčanům – sebrali 2 vozy železa
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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

Jubilanti

Ať každý den, který na světě máš, sobě i druhým radost uděláš.
Přejeme jen to nejlepší k narozeninám.
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
2. dubna 2021 se narodil rodičům
Soně a Ladislavovi syn Ladislav Cimburek

„Za komínem klapy klap, prý se u Vás stavil čáp a přinesl uzlíček, v němž byl malý hošíček. Ať
Vám roste jako z vody a je z něj kluk do nepohody, ať je veselý a zdravý a Vás rodičovství
baví. Blahopřejeme!“

Úmrtí
Dne 14. 5. 2021 zemřela paní Marie Buriánková ze Žiky 7
ve věku 85 let
„Kdo v srdcích žije, neumírá“
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Akce připravované na 3. čtvrtletí roku 2021

SPOLEK PŘÁTEL SPORTU připravuje
28. srpna 2021 ve sportovním areálu za školou NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Od 9.00 hodin na hřišti za školou
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SDH TRUSNOV společně s OBCÍ TRUSNOV připravuje
31.7. 2021 POSEZENÍ U PIVA A OPÉKANÉHO PRASÁTKA

SDH TRUSNOV bude pořádat POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
18. září 2021 od 20.00 hodin v KD Trusnov
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POZVÁNKA NA AKCE Z VEDLEJŠÍ OBCE

UHERSKO

INFORMACE MŠ UHERSKO
Co všechno se událo ve školce?
2. června proběhl ve školce karneval ke dni dětí, kdy si děti zasoutěžily, zatancovaly a nechyběla
ani tombola.
17. června se konal výlet do Perníkové chaloupky s prohlídkou okolí Kunětické hory a zmrzlinou
jako odměnou za zvládnutí stezky.
23. června navštívilo školku divadlo JOJO s představením Pohádka z pralesa.
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30. června proběhlo rozloučení s jedinou předškolačkou Kačenkou a zároveň taky se školním
rokem 20/21 formou představení pro rodiče. Dále byly připraveny hry na školní zahradě a
opékaní buřtů.
Provoz o prázdninách
Školka je v provozu do 16. července, pak se na všechny těšíme 1.září, kdy přibude 6 nových dětí.
Výročí
Na začátek září chystáme brožuru o mateřské škole k jejímu 40. výročí. Vzhledem k pandemii,
bude opět na školní zahradě nachystaná slavnost, která bude probíhat celé září, vždy po
skončení provozu školy a bude možné se dočíst nějaké zajímavosti z historie školy a podívat se
na fotky, které budou volně přístupné.

Tereza Kaplanová, ředitelka MŠ

Volby do Poslanecké sněmovny 2021 se budou konat od 8. do 9. října 2021
Termín voleb do Poslanecké sněmovny určuje prezident republiky, a to nejpozději 90 dnů před jejich
konáním, stejně tomu tak je v případě voleb do Senátu. Proběhnou v pátek 8. října a v sobotu 9. října
2021.
Kdo může kandidovat a kdo volit
Právo být volen do Poslanecké sněmovny má každý občan České republiky, kterému je 21 let. Právo
volit má každý občan, kterému je 18 let, jeho svoboda není omezena z důvodu ochrany zdraví a je
způsobilý k právním úkonům.
Systém voleb
Poslanecká sněmovna čítá 200 poslanců, kteří jsou voleni na období čtyř let poměrným systémem.
Volby do Poslanecké sněmovny se konají vždy dva dny ve všech volebních obvodech. Kandidovat mohou
politické strany a hnutí.

LETOS nemáme žádného prvňáčka…. Tak snad příště. ….
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ŘÍJNU 2021.
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.září 2021
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