Trusnovský zpravodaj
a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

1/2022

foto: Marek Vojtíšek

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, máme za sebou další rok. Rok 2021.
Přeji Vám všem pevné zdraví a štěstí v novém roce 2022.

PRANOSTIKY

1. Vane-li na Nový rok vítr od půlnoci, vyznamenává to neúrodu.
2. Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
3. Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
4. V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
5. Je-li leden studený, duben chválí osení.
6. Když v únoru není déšť, není to dobré ani pro seno, ani pro obilí.
7. V únoru když skřivan zpívá, chudobný rok potom bývá.
8. Únor bílý a mrazivý naději na úrodu posílí.
9. Usadí-li se bílá husa v únoru na poli, bude hodně obilí.
10. Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato!
11. V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.
12. Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
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SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané!
Sešel se měsíc s měsícem a rok 2021 je za námi. Jako každý rok, tak i letos bych chtěl několika
větami zhodnotit rok 2021 a nastínit, co nás čeká v roce 2022.
Nechci se rozepisovat o loňské pandemii, ale bohužel zasáhla i nás a to tak, že jsme nemohli ke
konci roku pořádat žádné vánoční akce a nemohlo se ani hrát v jarních měsících plánované
divadelní představení. Alespoň v letních měsících jsme mohli pozvat občany na akci za bývalou
školou a to na malé občerstvení s doprovodem živé hudby z Vraclavi. Tato akce byla pořádána
Obecním úřadem Trusnov ve spolupráci s SDH Trusnov.
Stěžejní akcí roku 2021 byla druhá etapa výstavby asfaltových chodníků, která proběhla v jarních
měsících. Při této výstavbě zároveň došlo k pročištění dešťové kanalizace a byla provedena
kamerová kontrola technického stavu šachet a betonového potrubí. Přestože tato kanalizace je
v zemi již skoro 90 let, tak její stav je uspokojivý. Výstavba
probíhala dle časového harmonogramu a práce byly
odvedeny v dobré kvalitě.
Před letními prázdninami SDH Trusnov provedlo stříhání
živých plotů za bývalou školou, úpravu keřů a některých
stromů a vyčištění rybníka před panem Šedou, který měl být
připraven na letní koupání dětí. Bohužel za pár dní po
vyčištění a desinfekci se tam dostala voda z drenážních
trubek a veškerou práci znehodnotila. Tímto bych chtěl
poděkovat SDH
Trusnov, kdy po
letní
přívalové
bouřce
zasahovali
při
čerpání vody ze
stodoly a sklepa
v Opočně.
Několik dnů po
tomto
zásahu
s několika
opravovali přepadové potrubí do místního rybníka.

dobrovolníky

z Opočna

jsme

Na začátku podzimního období provedla Správa a údržba silnic Holice opravu místní komunikace
v Trusnově a to v úseku od Jílkových až k Malým a to dvojitým nástřikem asfaltovou emulzí a
zasypání
jemným
štěrkem.
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Ještě bych chtěl poděkovat členům SDH Trusnov a členům
mysliveckého sdružení Háj v Uhersku a občanům Žiky, kdy
v listopadu jsme společnými silami provedli v Žice skácení
uschlé lípy, její zpracování a prořez několika dalších stromů a
následný úklid větví (spálení). Myslivci si vzali na starost prořez
lip u Francliny a několika tůjí v Trusnově před pohostinstvím a
bratři hasiči se zkušenostmi z jarního prořezu opět živé ploty za
bývalou školou.
Z důvodu přetíženosti
stavebních
kapacit,
jsme až na počátku
prosince
mohli
částečně
rozjet
výstavbu
zpevnělé
plochy pro kontejnery
na biologický a tříděný
odpad
v Žice.
Výstavba musela začít
do konce roku 2021 a to z důvodu čerpání dotací z krajského
úřadu z Programu obnovy venkova. V brzkých jarních měsících bude akce dodělána.
To byl v kostce přehled činnosti za rok 2021.
A co se nepovedlo?
Nepovedlo se získat dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na rekonstrukci sálu a objektu jídelny
se stávajícím kancelářemi. V podzimním období
proběhlo druhé kolo výzev, kdy jsme se opět
přihlásily. Tak doufejme, že to dopadne.
A co nás čeká v roce 2022?
Během loňského roku byla zadána projektová dokumentace a dokumentace ke stavebnímu
povolení pro druhou etapu výstavby veřejného osvětlení v Trusnově. Jedná se o část za bývalou
školou, kdy chceme dle zadání vyměnit osvětlovací body a novou kabeláž, která již neodpovídá
bezpečnému provozu veřejného osvětlení.
A na co máme připravené peníze v rozpočtu?
Úprava kuchyně v bývalé škole (ta směrem k přístřešku)
Oprava střechy na budově hasičárny v Opočně
Oprava elektroinstalace v lokále pohostinství, snížení stropu a zateplení
To je asi vše, s čím jsem se Vám občanům Trusnova, Opočna, Francliny a Žiky chtěl svěřit a
popřát jménem svým a jménem všech zastupitelů do roku 2022 pevné zdraví bez covidu a inflace.
Děkuji
Friml Milan
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze 10. prosince 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 30. 11 .2021 - zprávu o plnění rozpočtu k 30.11. 2021 přednesla účetní
obce ing. Kolenová Markéta. Celkové rozpočtové příjmy /včetně převodu mezi účty ve výši
2 645 tis. Kč/ činily 8 261 292,67 Kč. Daňové příjmy v částce 5 249 919,82 Kč byly
obdrženy o cca 800 tis. Kč vyšší proti plánovanému rozpočtu. Celkové rozpočtové výdaje
byly ve výši 9 662 736,68 Kč, rozdíl mezi výdaji a příjmy 1 401 444,- Kč je dofinancován
z běžného účtu.
2. Stav finančních prostředků na účtech k 30.11.2021 je v celkové výši 3 685 264,- Kč, z toho
u České spořitelny 1 796 106,- Kč a u ČNB 1 889 157,- Kč. V pokladně je 38 054,- Kč.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 - návrh rozpočtu obce Trusnov na rok 2022, který byl
vyvěšen na úřední desce od 25.11.2021 je sestaven na straně výdajů v celkové výši 5 331
tis. Kč. Na straně příjmů je plánován ve výši 3 389 575,- Kč, proto je rozdíl v částce
1 941 425,- Kč naplánován dofinancovat z běžného účtu obce. Návrh rozpočtu na rok 2022
byl zastupitelstvem schválen.
4. Návrh střednědobého výhledu - byl schválen návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2022 - 2025. Na rok 2022 je rozpočet ve výši 5 300 tis. Kč, na další roky ve výši
běžných výdajů 3 300 tis. Kč.
5. Inventarizační komisi pro provedení řádné inventarizace k 31.12.2021 - bude provedena
pravidelná řádná inventarizace majetku obce k 31.12.2021. Inventarizační komise bude ve
složení p. Vojtíšková, p. Motyčková a p. Jílek.
6. Rozpočtové opatření - bylo schváleno rozpočtové opatření – jedná se o dorovnání položek
v návaznosti na rozpočet.
7. Obecně závaznou vyhlášku obce Trusnov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství - zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku obce
Trusnov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Je to
aktualizovaná vyhláška, změny ve výši poplatků nejsou.
8. Dotace z POV, MMR - zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov." Zastupitelstvo obce rovněž schvaluje podání žádosti o dotaci
POV – veřejné osvětlení obce Trusnov – II. etapa
9. Dohody o provedení práce - bylo schváleno uzavření dohod o provedení práce se členy
zastupitelstva pro rok 2022. /p. Vojtíšková dětského hřiště v Opočně/.
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Trusnovský zpravodaj, p. Hloupá správa

10. Rozvojový strategický dokument obce Trusnov 2021 – 2026 – rozvojový strategický
dokument obce na období pěti let byl aktualizován, dokládá se například při podávání
žádostí o dotace. Byl zastupiteli schválen.
11. Směrnice obce Trusnov – byly schváleny aktualizované směrnice, vydané obcí Trusnov
Různé:
Různé informace podal starosta p. Friml – žádost p. Anety Vojtěchové o odkoupení
p.č.90/7, v tomto místě se uvažuje do budoucna o koncepční bytové výstavbě, proto se
jednotlivě nebudou parcely prodávat; p. Vojtíšková – v říjnu proběhl předběžný audit
hospodaření, kontrola neobjevila nedostatky, konečný audit za rok 2021 proběhne v měsíci
březnu 2022; 8.12. proběhlo zasedání Svazku rozšíření vodovodu Chroustovice, zvyšují se
náklady, řeší se další pracovník pro svazek, dále stavba zásobní nádrže na vodu vedle
vrtu, cena vodného pro rok 2022 bude 35,- Kč/m3; prodává se voda z vrtu v Opočně pro
stavbu dálnice, je nutno vstoupit do jednání kvůli opravě místní komunikace.
V krátké diskusi vystoupil p. Vojtíšek za hasičský sbor Trusnov s poděkováním za dobrou
spolupráci s obecním úřadem.

PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 2022
19. ledna 2022
16. února 2022
16. března 2022
13. dubna 2022
11. května 2022
8. června 2022
6. července 2022
3. srpna 2022
31. srpna 2022
28. září 2022
26. října 2022
23. listopadu 2022
21. prosince 2022
Svozový den – středa – po 4 týdnech

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO SBĚRU
se uskuteční 18. března 2022
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Oznámení o stanovení ceny vodného
Tímto Vám oznamujeme, že valná hromada DSO „Rozšíření vodovodu Chroustovice“ dne 8. 12.
2021 schválila cenu vodného ve výši 34,99 Kč s DPH s platností od 1. 1. 2022

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 2022 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.

KNIHOVNA TRUSNOV
Na úvod Vám chci popřát do Nového roku 2022 hlavně to zdraví, štěstí a pohodu.
A teď něco k roku 2021. Jaký to byl rok? Trochu zmatený, a každou chvilku jsme nevěděli, co na nás
vláda přichystá, ale přesto Knihovna Pardubice, když byla jakákoliv možnost, hned zajišťovala přísun knih
do našich vesnických knihoven. Krásná beletrie jak pro dospělé, tak i pro malé čtenáře. Dokonce máme
k dispozici i tři krásné dětské hry, o které se postarala také knihovna Pardubice. Jsou to Activity od 8 let,
Logik Down od 5 let, Barevný kód od 5 let. Kdyby měl o hry někdo zájem, není problém si je zapůjčit. Naše
knihovna nemá jen krásnou literaturu, ale najdete tu naučné, i zajímavé knihy jako např. o zvířatech, o
přírodě, o dějinách, recepty či rady k vaření, kutilství, o autech, a známých osobnostech.
Máme k dispozici kolem 900 knih různého žánru a knihovna Pardubice nám v roce 2021 zavezla 193 knih
celkem.
Na závěr bych chtěla poděkovat našim věrným čtenářům, kteří stále dochází si půjčovat knihy a nenechali
se strhnout touto skvělou dobou plnou počítačů. Internet nás dost ovlivňuje čím dál více, a mladší generace
prakticky už nečte knihy. Ale přesto jsou tu i mezi námi čtenáři jako např. M. Frimlová, p. Sýkorová, p.
Dušková, V. Šprincová, Š. Nováček a M. Hemer. Je vás jen hrstka, ale i za to jsem ráda,
a také za to, že se knihovna drží. Ale kdyby přeci měl chuť si kdokoliv z vás přečíst
pěknou knížku, budu ráda, když zavítáte.
Kdyby měl zájem kdokoliv a neměl čas v termínu otevření, což je každý pátek od
17:00 – 18:00, stačí mi zavolat a domluvit se na jiný den.
Mobil: 736 709 563
Knihovnice Šprincová
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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
LEDEN

Jílek Jaroslav 75 let
Štěpánková Hana 84 let
Pfeifer Vítězslav 70 let

ÚNOR

Kudrna Josef 60 let
Škorpíková Františka 82 let

BŘEZEN

Čejka Zdeněk 70 let
Motyčková Hana 65 let

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

ÚMRTÍ
Dne 1. prosince 2021 zemřel paní Jan Šťastný,
Nejstarší občan Trusnova, v požehnaném věku 96 let, Trusnov 32

„Kdo v srdcích žije, neumírá …“
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MILOSTIVÉ LÉTO
Milostivé léto může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí. Je to obrovská šance pro
mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnou do exekucí kvůli dluhům u státních
institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu
začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu tedy původní dluh a 908 Kč
exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový restart. Úroky, penále a další příslušenství stát
odpouští, exekuce zastaví. Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u
zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto by
tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a
bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat.
A současně ctít princip, že dluh se musí uhradit. Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosadit.
Jako autor připomínám: šance na odpuštění úroků u dluhů vůči státu – milostivé léto – bude pouze do
28. ledna 2022. Osobně jsem přesvědčený, že toto tříměsíční období může být výhodné pro obě
strany, a to jak pro dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale
drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek
původního dluhu. Pro města a obce a další věřitele navíc vzniká šance na to, že bude původní dluh
splacen a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady dlužníků za standartní situace nikdy
nestalo. Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky. Vás,
kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte ve svém okolí kohokoli, koho se tato
podaná ruka státu mohla týkat a pomoci mu, tak mu o tom řekněte. Nasměřujte ho do některé
pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc vám
poskytne např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800, přesný postup najdete i v aplikaci
nedluzimstatu.cz/milostive-letoú. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se ji zpětně domáhat. A první
aktivita musí být na straně dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat.
Marek Výborný, poslanec PS PČR
(čerpáno z Holických listů)

Podmínky akce Milostivé léto
Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a kdykoliv během této doby je
možné svou exekuci doplatit. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před
datem 28.10.2021. Další podmínkou je, že věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt.
Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a
právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších situací, kdy vznikají pohledávky
•
•
•
•
•
•

Obec - nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd.
Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské poplatky
Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění
Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno
ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd.
Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze v akci uhradit, protože se
jedná o podnik s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy)
zaplatit v rámci akce nelze, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní společnosti
akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách Justice.cz.

Dobrovolně zapojené společnosti
Aktualizováno k 2.12.2021 - seznam nemusí být kompletní.
•
•
•
•

Air Bank
Komerční banka
Modrá pyramida
Česká spořitelna
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•
•
•
•

Buřinka
Essox
Moneta Money Bank
Home Credit

Co musí dlužník splňovat
Dlužník musí být fyzická osoba. Na právnické osoby se akce nevztahuje. Dlužník se nesmí nacházet v
insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce tak
nespadají dluhy, které napřímo vymáhá například celní nebo daňová správa.

Jak postupovat krok za krokem
1. Mít přehled o závazcích a kontakty na exekutory
Pro využití akce je nutné mít kontakt na exekutory a ideálně také přehled o exekucích, které jsou na dlužníka
vedeny. Tyto informace naleznete u výpisu, který si můžete nechat online zpracovat na
webu www.exekuceinfo.cz.
2. Kontaktování exekutora
Je nutné kontaktovat každého exekutora spravujícího exekuci, která má být v rámci Milostivého léta uhrazena, a
požádat jej o následující: aktuální vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin u zjištěných exekucí a zároveň o
sdělení informace, zda neeviduje ještě další exekuce, které jsou u něj na dlužníka vedeny a mohly by být v rámci
akce uhrazeny. Kontakt by měl být proveden oficiální cestou, tzn. dopisem, nebo datovou schránkou.
3. Uhrazení dluhu
Úroky a penále se ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora, plus poplatek ve
výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH). Dlužník od exekutora obdrží jak seznam jistin + poplatky, tak platební údaje.
Zároveň se doporučuje do popisu platby uvést např. "Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto". O splacení dluhu
je vhodné exekutora kromě popisu u platby informovat i oficiální cestou, tedy dopisem, nebo zprávou přes
datovou schránku.
4. Kontrolní výpis v registru exekucí
Po vydání usnesení o zastavení exekuce má exekutor povinnost zápis o exekuci z registru odmazat. Pokud je
exekuce i po měsíci od zaplacení v novém výpisu ze stránek www.exekuceinfo.cz stále viditelná, je nutné opět
kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.
Více na ….. https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostiveleto?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Exe+term%c3%adny&utm_content=Milostiv%c3%
a9+l%c3%a9to+exekuce

Přivaděče na D35 u Dašic mají dořešené klíčové pozemky…
KRAJ – Pardubický kraj pokračuje v přípravách na vybudování dálničních přivaděčů v okolí Černé
za Bory a Dašic na silnici II/322. Významným milníkem je dořešení výkupu pozemků s jedním z
klíčových vlastníků. Dílčí jednání ještě probíhají v návaznosti na pozůstalostní řízení po původních
vlastnících.
„Na silnici II/322 řešíme dvě samostatné stavby. Tou první je úsek z Černé za Bory do Dašic a druhý z Dašic až
po napojení na mimoúrovňovou křižovatku na D35. Prvním důležitým momentem v rámci příprav bylo, že
město Pardubice v září loňského roku po 2,5 letech schválilo změny svého územního plánu. Na to navázala
změna územního plánu v města Dašice z jara letošního roku,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že v
případě obou staveb je nyní předpokládaná hodnota vyšší, než schválená dotace dle uzavřeného
memoranda.
„V případě úseku z Černé za Bory je nyní předpokládaná hodnota téměř 340 milionů korun, což je o 140
milionů více. U napojení na mimoúrovňovou křižovatku u Dašic se pohybujeme na částce 560 milionů korun,
zatímco v roce 2017 byla vyčleněna memorandem částka 248 milionů korun bez daně. Nejen o těchto
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stavbách budeme chtít se Státním fondem dopravní infrastruktury jednat, jelikož v souhrnu jsme na rozdílu,
který přesahuje jednu miliardu korun,“ uvedl hejtman Netolický.
Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš poděkoval samosprávě města Dašice za
součinnost. “Pan starosta a jeho kolegové odvedli velmi dobrou práci v rámci majetkoprávních jednání a
přípravy změny územního plánu, za což jim patří naše poděkování,” řekl Kortyš.
Podle radního pro oblast majetku Alexandra Krejčíře se jedná o důležitý krok pro další plánování. „V
případě napojení na MUK Dašice předpokládáme, že na přelomu dubna a května příštího roku dokončíme
záchranný archeologický výzkum. U úseku Černá za Bory – Dašice jsme zadali zpracování zadávací
dokumentace na záchranný archeologický výzkum“, řekl radní Krejčíř.
Pardubický kraj se v roce 2017 v rámci aktualizace memoranda s Ministerstvem dopravy zavázal
vybudovat celkem osm přivaděčů k dálnici D35. „Stát nám přislíbil částku 2,7 miliardy korun, která však v
tuto chvíli ani zdaleka neodpovídá realitě. Pokud nebude částka pro kraj navýšena, tak je velmi
pravděpodobné, že některé úseky nebudou vůbec realizované,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy
Michal Kortyš, podle kterého bude v letošním roce dokončena část druhého přivaděče v okolí
Litomyšle.
„Na silnici II/360 chceme v
letošním roce dokončit úsek z
Litomyšle do Němčic a
rekonstrukci opěrné zdi za obcí
Řetůvka. Následně budeme i s
ohledem na finanční prostředky
pokračovat směrem do Ústí nad
Orlicí,“ vysvětlil Kortyš.
Zdroj a foto: Pardubický kraj

15. prosince 2021 silničáři otevřeli úsek D35 z Opatovic do Časů, umožní
minout krajská města
Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový úsek dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů na
Pardubicku. Je dlouhý 12,6 kilometru a zrychlí cestu z
Čech na Moravu a naopak, i když zatím jen částečně.
Důležité bude, jak rychle na něj navážou další.
Podstatné teď je, že cestou z Prahy na Moravu už lze
minout východočeská krajská města.
V Opatovicích nad Labem budou od nynějška auta
najíždět na třetí patro dálniční křižovatky, které stavební
firmy dokončily už před šesti lety, ale dosud tam byly
betonové zátarasy.
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Přes kilometr dlouhá část dálnice složená z dvojice mostů a navazujícího násypu totiž zatím mířila
jen do polí, teprve nyní na ni navázal nový úsek dálnice do Časů.
A tak zatímco dosud se z D11 od Prahy po kousku D35 (úsek Sedlice - Opatovice) muselo při
pokračování směrem na Moravu sjet do Hradce Králové nebo Pardubic, nyní už lze krajská města
minout.
Kdy dojde k propojení D35?
Časy – Ostrov konec roku 2022
Ostrov - Vysoké Mýto 2026
Vysoké Mýto - Džbánov 2026
Džbánov – Litomyšl 2027
Litomyšl – Janov 2027
Janov – Opatovec 2026
Opatovec - Staré Město 2028
Staré Město – Mohelnice 2028
To přináší řidičům úsporu času i nervů v husté dopravě. Při oficiálně povolené rychlosti 130 km/h
zabere jízda z Časů do Opatovic necelých sedm minut. Přitom všechny nynější možné varianty
tras z křižovatky se silnicí I/36 u Časů znamenají pro řidiče více než 20 minut.
Dálnice D35 tak bude nyní opět atraktivnější pro všechny, kteří při cestě na Moravu či opačným
směrem nechtějí jet po dálnici D1.
Na druhou stranu právě z toho
mají největší obavy města na
stávající silnici I/35 Litomyšl a
Vysoké Mýto. Naopak výrazně si
polepší Hradec Králové a částečně
snad i Pardubice.
„Našim hlavním cílem je dostavět
dálnici D35 od Hradce Králové do
Mohelnice do roku 2028,“ uvedl
generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Po dokončení úseku Časy - Ostrov
v příštím roce bude podle Mátla
chybět necelých 78 kilometrů
dálnice, kterou ŘSD rozdělilo na
sedm úseku.
„Na pět z nich už je vydáno územní
rozhodnutí a vykupují se pozemky.
Všechny zbývající úseky D35
máme v plánu zahájit v letech 2023
až 2025,“ uvedl během otevření
dálnice Mátl.
Podle hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického je důležité
stavbu navazujících úseků zahájit
co nejdřív, aby východ kraje dlouho
netrpěl enormní dopravní zátěží.
„U dalších úseků z Ostrova do Vysokého Mýta a dále na Džbánov, Litomyšl a Svitavy věříme, že
stavba bude zahájena co nejdříve, jelikož až tyto stavby zbaví Vysoké Mýto, Hrušovou a Litomyšl
těžké nákladní dopravy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Úsek z Opatovic se začal oficiálně stavět v polovině března 2019. Stavbařům tak výstavba zabrala
dva roky a devět měsíců. Do provozu se úsek dostane výrazně v předstihu než navazující část z
Časů do Ostrova.
Její dokončení předpokládá ŘSD na konci roku 2022. Přitom stavba 14,7 km dlouhého úseku
začala o čtyři měsíce dříve. ŘSD sice avizovalo, že chce oba úseky otevřít zároveň,
ovšem problémy s budováním přemostění železničního koridoru v Uhersku tyto plány zhatily.
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Zprovozněný úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy.
Dálnice D35 v Pardubickém kraji měla zatím zprovozněný jen úsek ze Sedlic do Opatovic. Tato
část od sjezdu z hradecké D11 po křižovatku v Opatovicích měří 4,2 km a poprvé na ni řidiči vyjeli
na konci listopadu 2009. Prodloužení dálnice tak trvalo více než 12 let.
ŘSD otevřením D35 zahájilo týden přestřihávání pásek ve východních Čechách. Už v pátek totiž
spustí dva nové úseky dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře a v sobotu druhou část
obchvatu Chrudimi a Slatiňan. (17. prosince 2021)
Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/d35-opatovice-nad-labem-casy-rsd-pardubice-hradeckralove-otevreni.A211215_090247_pardubice-zpravy_lati?galerie

Za staré kotle bude od září pokuta
Kotle na pevná paliva první a druhé emisní třídy nebude od září možné provozovat. Úřady budou
moci za jejich používání udělit pokutu do výše 50 tisíc korun, a to i opakovaně.
Na nový kotel mohou lidé dostat státní dotaci, a to až do výše 100 tisíc korun v rámci programu
Nová zelená úsporám.
Domácnosti s nižšími příjmy, kde průměrný roční čistý příjem jednoho člena domácnosti dosahuje
nejvýše 170 900 Kč, mohou díky dotacím získat až 95 procent relevantních nákladů. Maximální
výše dotace se pohybuje od 30 tisíc do sto tisíc korun v závislosti na zvoleném zařízení.
Zbývá vyměnit asi 250 tisíc starých kotlů
V minulých vlnách Nové zelené úsporám byl největší zájem o přechod na plyn a tepelná čerpadla. Z
předchozích vln kotlíkových dotací se již vyměnilo nebo ještě bude vyměněno 105 tisíc kotlů.
Odhaduje se však, že stále zbývá vyměnit na 250 tisíc starých kotlů, přičemž ale o dotaci aktuálně
žádají jen tisíce lidí. Odborníci upozorňují, že je nejvyšší čas jednat – nedostatek čipů a některých
dalších komponent totiž trápí i výrobce kotlů a na nové se může čekat i několik měsíců.
Státem podporované jsou plynové kondenzační kotle, kotle na biomasu s ruční nebo samočinnou
dodávkou paliva nebo tepelné čerpadlo. To může být buď elektrické, nebo plynové, vždy ale jeho
energetická třída musí být s označením A+.
Emisní třídu zjistíte na výrobním štítku kotle, který je obvykle na zadní části.
Někdy je třeba vyměnit i komín
Při výměně kotle je dobré pamatovat také na komín. Pro nové kotle je totiž typická nižší teplota
spalin, takže u stávajícího komína hrozí kondenzace vlhkosti. Komíny za posledních dvacet let
prošly velkým vývojem, trendem je například využívání plastových spalinových cest.
„Vždy se musí vyhodnotit, jaký typ spalinové cesty bude pro daný spotřebič nejvhodnější. V
některých případech může vyhovět i stávající komín, ale ve většině případů se komíny musí
vložkovat nebo nahrazovat takovými komíny, které budou splňovat nároky moderního spotřebiče,“
upozornil obchodní ředitel výrobce a distributora komínů Almeva Pavel Ulrich. U komína s
vložkou se musí vložka vyměnit vždy. Zděný komín se měnit nemusí.
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POŠTA UHERSKO (prosinec 2021 – leden 2022)
neustále se provozní doba na poště upravuje
pondělí 9.00 – 12.00
úterý 12.30 – 14.30
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 12.30 – 16.30
pátek 9.00 – 12.00

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude 8. ledna 2022 v dopoledních hodinách.
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VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2021 ve fotografiích
Valná
hromada
„Rozšíření
vodovodu Chroustovice“ 8. 12.
2021

Kudrnův skanzenu - vánoce

ČERTI 2021
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FOTBÁLEK – TENTOKRÁT NA NOVÝ ROK

foto Petra Říhová

Akce připravované na 1. čtvrtletí roku 2022
SDH Trusnov Vás srdečně zve dne 15. ledna 2022 v
19.00 hodin na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, která
se koná v budově bývalé školy v Trusnově občerstvení
zajištěno, následuje volná zábava Srdečně Vás
zveme!!!

DALŠÍ AKCE BUDOU KONANÉ DLE AKTUÁLNÍ SITUACE

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2022.
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 2022
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