a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

2/2022

Foto: Ruda Bartoš

Vážení čtenáři, milí spoluobčané vítám Vás v jarním počasí, při čtení dalších zajímavostí z naší
obce a okolí.

PRANOSTIKY
1. Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm
sáhl.
2. Na svatého Marka mají být v zemi jabka =
brambory.
3. Svatý Jiří k létu míří.
4. Nad kterou dolinou se na svatou Žofii mlha snese,
tam se urodí ovoce.
5. Jsou-li v květnu časté bouřky, bude chladné léto.
6. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a
neurodí se seno.
7. Když červen sluncem pohostí, úroda bude
v hojnosti.
8. Je-li v noci na svatého Jána mnoho hvězd, poroste
hodně hřibů.
9. Kukačka-li se před svatým Janem ozývá, bude
drahota.
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze 4. 2. 2022
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 1
2. Žádost o směnu pozemků – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o směnu pozemků p.
č. 90/17 a p. p. č. 90/5 v k. ú. Trusnov.

Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze 8. 4 2022
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 28. 2. 2022 – zprávu podala účetní obce Ing. Kolenová Markéta.
Celkové rozpočtové příjmy činily 666 020 Kč, rozpočtové výdaje jsou 368 245,2. Stav finančních prostředků k 31. 3. 2022 – u ČNB – 3 325 737,- Kč a u ČS, a.s. –
1 133 645,- Kč
3. Převod finančních prostředků- převod 1 mil. Kč z ČNB na ČS a.s.
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2021 - Návrh závěrečného účtu za rok 2021,
který zobrazuje účetní závěrku a celoroční hospodaření obce, byl předložen při
přezkoumání hospodaření dne 15. 2. 2022. Dne 15. 2. 2022 proběhlo přezkoumání
hospodaření za rok 2021 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…………………………...................0,30%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ……………………………… ……… ..1,44%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku………………….0%
Inventura za rok 2021 byla provedena. Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce
bylo schváleno bez výhrad. Účetní závěrka za rok 2021 byla schválena
6. Příspěvek Obce Trusnov na pomoc Ukrajině - zastupitelstvo schválio příspěvek na pomoc
ve výši 50 tis. Kč
7. Darovací smlouvu pro TJ Sokol Jaroslav – zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu ve
výši 5 tis. Kč.
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Ostatní:
1. Bylo dořešeno omezení
průjezdnosti silnice kolem
Štorkových,
bude

komunikace
osazena

oboustranně (od Trusnova
i od Uherska) značkami
„zákaz vjezdu“ s možností povolit výjimky pro návštěvy, dopravní obsluhu apod.
2. Komplikace v řešení nákupů pozemků v Opočně u hasičárny, P. Z. chce prodat včetně části
silnice, která přes jeho část pozemku vede, bude ještě jednáno se SÚS.
3. Řeší se problém se směnou pozemků pro možnost budoucí bytové výstavby směrem ke
Schneiderovým. Společnost MORAS a.s. nabízí dotčený pozemek na prodej jako stavební,
je naplánováno další jednání s vedením MORASu.
4. Připravuje se projekt na opravu veřejného osvětlení v Trusnově za školou.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Trusnov za rok 2020 a 2021
Nejdříve mě dovolte, abych vás dnes v tak nejisté době přivítal na dnešní výroční valné
hromadě, popřál vám hlavně hodně zdraví.
Moje zpráva o činnosti sboru bude obsahovat činnost za dva roky, tedy za rok 2020 a
rok 2021, kdy nás zužovala a dosud zužuje epidemie koronaviru.
I když situace není zcela růžová, přesto činnost sboru neusnula.
Začala již 11. ledna výroční valnou hromadou. Přítomno bylo 33 členů a 10 hostů. Na této
schůzi proběhla volba výboru na rok 2020 až 2025.
Po dvaceti letech ukončil činnost starosty p. Jaroslav Jílek a na jeho místo byl zvolen p.
Martin Vojtíšek.
V roce 2021 se valná hromada nekonala, z důvodu zákazu konání hromadných akcí
spojených s epidemií.
Od 12. března 2020 byl vyhlášen nouzový stav. To pro nás znamenalo zrušení většiny
akcí, návštěvy pohostinství, zákaz cestování, omezení školní docházky, omezení v dopravě
a jiné.
Okrskové kolo v požárním sportu, které se mělo konat v Trusnově, bylo zrušeno jak
v roce 2020 tak i v roce 2021. V červnu 2020 hasiči vypomáhali při hrozbě vylití z břehů
řeky Loučné v Opočně.
SDH Trusnov pořádá jednou za dva roky pro své členy a jejich rodinné příslušníky
opékání prasátka s posezením a jako odměnu za celoroční činnost a práci. Přes různá
omezení a opatření se to také povedlo.
Počasí přálo a jako třešnička na dortu bylo dovezení nového hasičského auta, které
pořídila obec Trusnov pro jednotku SDH. Celé auto po přestavbě nás vyšlo na 1.245.000,Kč.
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Částku 450 tis. Kč jsem dostali od Generálního ředitelství hasičského záchranného
sboru a 300 tis. Kč od Krajského úřadu Pardubice. Další sponzorské dary byla získány od
čtyř firem v celkové výši 205 tis. Kč. Automobil je devítimístný Renault Master. Byla
také podána žádost o dotaci na centrálu, plovoucí čerpadlo a žebřík. Vše bylo kladně
vyřízeno a už je nakoupeno.
V květnu roku 2021 byl sběr starého železa. Sebraly se dva vozy za což vám děkujeme.
Došlo i na vyčištění rybníčku na návsi, k výsadbě okrasných stromů při hlavní silnici od
Frimlových až po křižovatku u bytovek, úklid hasičárny a okolí, stříhání živého plotu
v okolí bývalé školy.
Brigáda byla uspořádána i po silném větru, který napáchal škodu zejména v Žice.

V létě 2021 obecní úřad spolu s námi uspořádal pro své občany, i pro chalupáře ze všech
našich obcí sešlost na hřišti za školou. Zahrála kapela z Vraclave a podávalo se i do zlata
opečené prasátko.
V září proběhla pieta k uctění památky dvou zesnulých hasičů obce Koryčany při výbuchu
plynu. Byla vyvěšena černá vlajka na budově hasičské zbrojnice. Byla nastoupena osádka
v zásahových stejnokrojích a vyjeto s hasičkou technikou – hasičským autem se
zapnutým výstražným, světelným zařízením bez zvukového signálu a uctění památky
minutou ticha přesně ve 12 hodin.
V září se konala posvícenská zábava. V listopadu byla uspořádána brigáda spolu
s mysliveckým sdružením na kácení a prořez suchých stromů a keřů v Žice, na Franclině i
v Trusnově. Prořez keřů a stromů v okolí školy a na zeleném pruhu u bytovek.
V roce 2021 byly pořízeny z pokladny sboru sportovní přilby a zásahové rukavice. Obec
Trusnov také zažádala na konci roku 2021 Krajský úřad Pardubice o dovybavení
zásahových přileb světly a motorovou pilu.
Členské příspěvky činí tak jako v jiných letech 120 Kč na osobu.
Naši členové navštívili při významných jubileích 12 našich členů. Jedná se o rok 2020 a
2021 a předali dárkové balíčky.
Také postavili stráž při posledním rozloučení našich členů.
Členskou základnu tvoří 30 mužů a 30 žen.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem i Vašim rodinám popřál hodně zdraví a
spokojenosti.
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OBYVATELSTVO
K 31. 12. 2021 bylo v naší obci a jejich místních částí hlášeno k trvalému pobytu dle
evidence obecního úřadu celkem 217 obyvatel.
STATISTIKA ke dni 31. 12. 2021
CELKEM

PRŮMĚRNÝ

DATUM NAR.

DATUM NAR.

VĚK

NEJSTARŠÍHO

NEJMLADŠÍHO

Osoby

217

43,18

7.4.1930

2.4.2021

Muži

114

43,58

7.4.1930

2.4.2021

Ženy

103

42,73

15.10.1934

19.2.2021

Děti do 15 let

31

6,52

18.4.2007

2.4.2021

Děti do 18 let

40

8,65

6.10.2004

2.4.2021

Starší 60 let

60

71,98

7.4.1930

11.2.1962

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku v loňském roce zasáhla covidová pandemie. Letos se koledníci vydali
k našim občanům a nakonec „vykoledovaly“ pro Charitu pěknou částku 9. 522 Kč.

Skupinky koledníků koledovaly ve složení:
Hemerová Kačka, Šťastný Ondra, Žilka Vojta
Vojtíšek Matěj, Spálenská Anča, Spálenská Emča
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Sbírka pro UKRAJINU
Obec Trusnov ve spolupráci s SDH Trusnov uspořádala finanční sbírku na
pomoc Ukrajině.
Finanční příspěvek mohli občané darovat v prodejně potravin u p.
Bartákové, v pohostinství u p. Šimonové a v úředních hodinách na
obecním úřadě.
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli do březnové sbírky.
Celkem se vybralo 12.501 Kč.
Tyto prostředky budou využity na nákup potřeb (trvanlivé potraviny, drogerie…) pro
Oblastní charitu Pardubice do Skladu potravinové pomoci. Ve spolupráci s SDH Trusnov
budou prostředky odvezeny do Skladu potravinové pomoci v Pardubicích.

PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 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

Byl vybudováno pevné stání pro kontejnery v Žice
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PROSÍM UDRŽUJTE POŘÁDEK OKOLO KONTEJNERŮ (nejen v Žice)

TAK TAKHLE NE !!!!

PRO ZAJÍMAVOST:
Rozbor nákladů na svoz TKO, bioodpadu, olejů, nebezpečného a objemného odpadu
Zaplaceno za rok 2021
Měsíční svozu TKO:
176.357,- Kč
Za nebezpečný a objemný odpad:
32.789,- Kč
Bioodpad:
44.802,- Kč
Oleje:
2.420,- Kč
Tj. celkem zaplaceno:
256.368,- Kč
Utrženo za rok 2021
Železo:
Tříděný odpad (zvony)
Tj. celkem utrženo:

16082,30510,46592,- Kč

ROZDÍL JE
209.776,- Kč
Zaplaceno na poplatcích 155.350 kč, to znamená že obec doplácí 54.426 Kč z rozpočtu obce tj.
cca 210,- Kč na obyvatele obce Trusnov.
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.
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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.

DUBEN

Neyka Stancheva 60 let
Vodvárka František 92 let
Zahrádka Josef 81 let
Hamrníková Marie 82 let
Johan Jaroslav 81 let

KVĚTEN

Filipi Zdeněk 75 let
Kysilka Jaroslav 70 let

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

MANÉVR ROKU SE BLÍŽÍ. STAVBAŘI ZA ŠEST NOCÍ OTOČÍ
MOST NA D35
Stavbaři spustí ojedinělou operaci, při níž během víkendových nocí vysunou dvě části dálničního
mostu D35 nad koridorem v Uhersku a spojí ho. Pro přesun jedné části potřebují stavbaři šest
hodin po dobu tří nocí, vyplývá z informací Správy železnic. Po tuto dobu budou vlaky z koridoru
odkloněny na jiné tratě.
„Práce na otáčení částí mostu mají probíhat vždy v noci z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a
následně z pondělka na úterý,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.
Zatímco jedna část mostu se bude přesouvat v době od 15. do 19. dubna, druhá část od pátku 6.
do úterý 10. května.
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„V těchto termínech bude v noční době mezi 22.40 a 4.40 v místě zcela zastavený provoz a jízda
vlaků bude možná odklonem přes Týniště nad Orlicí - Hradec Králové - Velký Osek,“ uvedla.
Most je navržen jako jedna nosná konstrukce pro oba směry dálnice. Konstrukci tvoří střední
komorový nosník o třech polích s rozpětím 50, 72 a 50 metrů s prefabrikovanými vzpěrami s
dobetonovanou horní deskou mostovky.
Způsob, jakým vzniká tento dálniční most, je výjimečný. Běžnější technologií při budování větších
mostů je jejich výsun, a to v případě ocelových mostních konstrukcí. Ty se sestrojí také mimo
křižující silnici či železnici a pak se nad ni vysunou, což lze provést také velmi rychle.
Po tragédii ve Studénce ŘSD zvolilo i na základě požadavků Správy železnic nové řešení, které
dosud na území České republiky nebylo použito. Stavbaři dvě části mostu, které nazývají vahadla,
postavili podél trati. A nyní je spojí.
Ředitelství silnic a dálnic zatím nechce podrobnosti o otáčení mostu zveřejnit. Petra Drkulová z
týmu komunikace ŘSD uvedla, že všechny informace budou k dispozici v pondělí.
Jak bude operace probíhat, je ale zřejmé z územního rozhodnutí i z popisu, který zveřejnila firma
LKM Consult, která dodala technologie pro otáčení obou vahadel.

Podpěra se bude posunovat po dráze
Jako první se nad trať posune vahadlo ze strany od Vysokého Mýta. Pilíř, na kterých leží, bude
fungovat laicky řečeno jako otočný kloub. Zadní dočasnou podpěru tvoří ocelové konstrukce ve
tvaru „V“ z válcovaných profilů, je ve vzdálenosti 45 metrů od středu otáčení.
Právě prostřednictvím této zadní podpěry se celá konstrukce dá do pohybu. Podpěra se totiž bude
s pomocí hydrauliky posunovat v pevné železobetonové dráze. Ta je dočasná a vznikla přímo na
silnici III. třídy spojující Turov s Uherskem.
Kvůli tomu je tato trasa dlouhodobě uzavřená a řidiči musí jezdit objížďkou. Zatímco vahadlo ve
směru na Vysoké Mýto se otočí o 32,43°, druhá část mostu o 34,65°. Mezi oběma vahadly
zůstane podle projektu mezera 1,8 metru, kterou bude nutné přepnout lany a dobetonovat. To již
bude probíhat za provozu na trati.
Nezvyklé řešení si vynutilo i výběr trasy. V Uhersku mostní dílo totiž překoná hned šestici kolejí, a
to navíc šikmo. Dálnice D35 povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla
dodržena podjezdná výška železniční tratě. Pokud by trasa D35 vedla o cca 300 metrů dál, už by
stavbaři museli přemostit jen dvě koleje.
V říjnu minulého roku stavbaři při betonáži jednoho vahadla zjistili, že boční prefabrikované vzpěry
části klesly minimálně o pět centimetrů. Správa železnic v úseku omezila provoz, což způsobilo
velké zpoždění vlaků na hlavní koridorové trati.
I když pokles způsobil komplikace, podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla zpoždění stavby
nezpůsobí. Otevření nového úseku D35 Časy - Ostrov by se měli řidiči dočkat 22. prosince.
Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/d35-most-uhersko-otacenistavba.A220407_233430_pardubice-zpravy_lati
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Další část D35 bude otevřená do 22. prosince, sdružení
slíbilo urychlení stavby o 289 dnů
Stavba dálničního mostu na D35 u Uherska. Foto: ŘSD

Za urychlení prací stát zaplatí navíc 114 miliónů Kč.
Další úsek dálnice D35 Časy – Ostrov se má otevřít řidičům ještě letos. Ředitelství silnic a dálnic
se dohodlo se sdružením Eurovia CS, Metrostav a Swietelsky stavební na takzvané akceleraci,
podle které má být stavba hotova ještě letos. Původně hrozilo zpoždění až do října příštího roku
způsobené především komplikacemi s přemostěním koridoru u Uherska.
Změna termínu vyplývá z dodatku v registru smluv. Oproti poslednímu dodatku jde o zkrácení o
289 dnů. „Stavbě pomohlo, že se intenzivně pracovalo i přes zimu. Termín 22. prosince je už
reálný,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Za původní zdržení zhotovitelé nemohli. Při
stavbě u železničního koridoru se přišlo na řadu změn v projektu, například kvůli kabelům, které
nebyly v žádných plánech. Za urychlení má ŘSD zaplatit 113,7 miliónů korun navíc.
Nejkomplikovanější částí stavby dálnice je most přes železniční koridor u Uherska. Loni se zde
práce musely na chvíli zastavit po propadu betonáže. Nyní již jede opět podle plánu a stavbaři se
připravují na otočení konstrukcí a spojení mostních částí. Dosud se staví při trati z každé strany.
Otáčením se budou nasouvat nad železnici a pak se spojí. Spojování proběhne v termínech 15. až
19. dubna a 6. až 10. května vždy přes noc. Provoz na koridoru bude zcela zastaven, vlaky
pojedou přes Týniště nad Orlicí.
Úsek z Časů do Ostrova měří 14,7 kilometrů, sdružení firem Metrostav, Eurovia a Swietelsky ho
staví od prosince 2018. Původně měla být tato část hotová letos v srpnu. Náklady i po akceleraci
dosáhnou 3,3 miliardy korun.
Čerpáno: www.zdopravy.cz
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Velké opravy silnic spěchají kvůli dálnici D35
2. 4. 2022 – 8. 7. 2022
Následující půlrok bude pro řidiče cestující mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem značně
komplikovaný. Modernizace silnice mezi Městcem a Zámrskem uzavře zcela jeden směr. Potíže
budou také u Moravské Třebové.
Začátek letních prázdnin je na silnicích vždy zkouškou nervů a trpělivosti řidičů. Četné uzavírky
vyvolané pokládáním nových asfaltových koberců se na hlavních silničních tazích napříč
Pardubickým krajem letos přesouvají na jaro. Kvůli blížícímu se otevření druhého úseku dálnice
D35 z Časů do Ostrova silničáři spěchají s opravami silnic, na kterých po zprovoznění dálnice
mnohonásobně naroste provoz.
Největší zkouška trpělivosti čeká na řidiče, kteří jezdí pravidelně mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem
po silnici I/17. Už v sobotu totiž začne kompletní oprava této důležité spojnice od Městce po
Zámrsk, na kterou v prosinci kvůli dálnici zamíří veškerý tranzit mezi Čechami a Moravou. Oprava
má trvat do začátku července.
Práce na osmikilometrovém úseku silnice jsou rozděleny do několika etap. Jejich společným
jmenovatelem je jednosměrný provoz ve směru Chrudim – Vysoké Mýto.
Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/rsd-dalnice-silnice-doprava-objizdna-trasaprazdniny.A220401_658342_pardubice-zpravy_mvo

KOTLE
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Termín pro výměnu kotlů se posune o dva roky
NOVINKY 13.4.2022
Konečný termín pro výměnu starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy za nové ekologičtější
je o dva roky odložen. Původně měly domácnosti čas jen do konce letošního srpna, pak jim
v případě nesplnění hrozila pokuta.rační snímek Foto: Profimedia.cz
Nový termín pro zákaz provozu starých kotlů byl stanoven na 1. září 2024. Rozhodla o tom
vláda, která před několika dny schválila novelu zákona o ochraně ovzduší. Změnu ale ještě musí
odsouhlasit zákonodárci a podepsat prezident.
„Chceme ulehčit domácnostem (bude jich jistě víc než 150 tisíc) aktuálně zatíženým inflací,
růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu,“ odůvodnila novelu na Twitteru ministryně
životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).
Posun ale neznamená, že by lidé, kteří si chtěli letos kotle vyměnit, případně pak podat žádost o
příspěvek na nové, přišli o peníze od státu. Dotace na to je možné čerpat hned ze dvou zdrojů.
Tou první jsou takzvané kotlíkové dotace určené pro nízkopříjmové domácnosti, které mohou
dostat proplaceno až 95 procent nákladů, Limity pro kotle na biomasu jsou 130 000 korun, na
tepelná čerpadla 180 000 korun.
Konec plynu
Ostatní domácnosti pak mohou využít dotace Nová zelená úsporám, které mohou dosáhnout až
padesáti procent nákladů. Maximální výše příspěvku se zde liší podle toho, zda jde o rodinný dům
nebo byt, a podle zařízení, jež si domácnost pořizuje. Nejvíce – 140 tisíc korun – je možné získat
na tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody. Na rozdíl od programu
pro chudší domácnosti dostanou tyto domácnosti peníze až po instalaci zařízení.
Letos se přitom u dotací dočkaly domácnosti hned dvou změn. Tou první je zvýšení příspěvku na
tepelná čerpadla u kotlíkových dotací, ještě nedávno byl o 50 tisíc nižší. Tou druhou je, že z nich
vypadly příspěvky na nové plynové kotle. Důvodem je snaha omezit závislost na plynu z Ruska.
Úhrada nákladů na tento typ kotlů bude u obou programů proplacena pouze, když už byly
vyměněny nebo na ně mezi 1. lednem a 30. dubnem letošního roku byla či bude vystavena
závazná objednávka.

Zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva bude platit jen pro někoho?
Zákaz provozu kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 od 1. září 2022 má i nadále platit pro kotle, které nejsou
určeny pro vytápění domácností, či staveb určených pro rodinnou rekreaci.

Posunutí zákazu provozu starých kotlů na pevná paliva se má týkat pouze domácností
Mimořádnou pozornost vzbudila mezi laickou i odbornou veřejností tisková zpráva Ministerstva
životního prostředí o tom, že vláda schválila dne 6. 4. návrh změny zákona č. 201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší, která má o dva roky posunout zákaz provozu neekologických teplovodních
kotlů na pevná paliva.
Podle stávajícího znění zákona platí zákaz provozu od 1. září letošního roku pro teplovodní kotle
na pevná paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW, které neplní emisní limity uvedené v příloze
č. 11 zákona. Tedy pro kotle tříd 1 a 2, popřípadě kotle nezařazené do žádné emisní třídy. Zákaz
doposud platí pro všechny nevyhovující kotle bez ohledu na to, kým jsou provozovány a jaký
objekt vytápějí. Je to logické, protože pro ochranu ovzduší je důležité, co „vychází“ z komína a ne
to, komu ten komín patří.
Návrh odkladu jen pro domácnosti
Zmíněná tisková zpráva hovoří o tom, že „vláda schválila návrh MŽP na posun termínu zákazu
provozu starých kotlů…“, což navozuje dojem, že posun zákazu provozu se týká všech
nevyhovujících kotlů. Ovšem na závěr této zprávy je uvedeno, že:
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„Odkladem povinnosti provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje dojde k prodloužení
termínu pro zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do
300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla a které neplní emisní požadavky uvedené v § 17
odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, o dva roky pro provozovatele rodinných domů,
bytových domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci. Navrhuje se tedy, aby se odklad provozovat
vybrané spalovací stacionární zdroje vztahoval pouze na provozovatele, kteří užívají spalovací
stacionární zdroje k vytápění stavebních objektů, které mohou být užívány k bydlení.“
Pokud navrženou změnu zákona o ochraně ovzduší schválí v nezměněné podobě také Parlament
ČR a podepíše ji prezident, bude zákaz provozu platit i nadále pro všechny nevyhovující
kotle, které nejsou určeny k vytápění domácností či staveb určených pro rodinnou rekreaci.
S výměnou svých starých kotlů ještě v letošním roce si musí nadále pospíšit například
provozovatelé restaurací, penzionů, či drobných provozoven. Jak jsme již psali dříve, za
protiprávní provozování „zakázaného“ kotle bude zodpovídat jeho provozovatel a nikoliv majitel.
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Akce připravované na 2. čtvrtletí roku 2022

FOTBAL JAROSLAV
3. 4. 2022
10. 4. 2022
17. 4. 2022
24. 4. 2022
1. 5. 2022
7. 5. 2022
15. 5. 2022
20. 5. 2022
29. 5. 2022
4. 6. 2022
12. 6. 2022
19. 6. 2022

NE 10.30 h
NE 15.30 h
NE 16.00 h
NE 16.00 h
NE 16.30 h
SO 17.00 h
NE 17.00 h
PÁ 18.00 h
NE 17.00 h
SO 17.00 h
NE 17.00 h
NE 17.00 h

Torpedo Pardubice – Jaroslav
Jaroslav – Ostřetín
Dašice B – Jaroslav
Jaroslav – Rohovládová Bělá B
Jaroslav – Lázně Bohdaneč B
Staré Hradiště - Jaroslav
Jaroslav - Dražkovice
Holice B - Jaroslav
Jaroslav – Tetov A
Valy - Jaroslav
Jaroslav – Lány na Důlku
Býšť – Jaroslav

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Letos po dvouleté covidové pauze zase vyrazíme
spolu s dětmi na super večer s dětskými soutěžemi
a opékáním buřtů
V 18. 00 hodin za budovou školy v Trusnově
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OKRSKOVÉ KOLO HASIČI
11. 6. 2022
Na hřišti za školou v Trusnově

DĚTSKÝ DEN
25. 6. 2022

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
25. července – 29. července 2022
VELIKONOCE DEN PO DNI
Spoustu zábavy si užijete nejen na Velikonoční pondělí. Celý týden je plný
tradic a lidových zvyků, které zabaví vás i děti.
Velikonoce začínají už na Květnou neděli (letos 10. Dubna) a vrcholí Velikonočním pondělím
(letos 18. Dubna) Poradíme Vám, co všechno se dá dělat celý týden.
KVĚTNÁ NEDĚLE (PALMOVÁ)
O poslední postní neděli si věřící připomínají příjezd Ježíše do Jeruzaléma, kde ho obyvatelé vítali
palmovými listy. Proto se tento den také někdy nazývá Palmová neděle. Palmové listy přešly do tradic
v podobě kočiček (čerstvých větviček z jívy, zvaných také ratolesti). Větvičky byste správně měla
natrhat dva týdny předem, aby vám doma stihly vyrašit. Letos jsou ale svátky v pozdním termínu,
takže je dopředu ani trhat nemusíte. Dejte je na stůl nebo parapet. Kočičky můžete také nahradit zlaticí
nebo břízou. Tento den byste ale neměla péct, aby se v sadech urodilo ovoce. Určitě se oblékněte do
nových šatů, abyste rozkvetla jako ratolesti.
MODRÉ PONDĚLÍ
Modrá je barva naděje, a proto jsou jí v tento den vyzdobeny také kostely. V pondělí
se zahajuje velký úklid celé domácnosti. Můžete ho také věnovat vnitřní očistě.
Zkuste jednodenní půst nebo si alespoň natrhejte venku při procházce kopřivy a
doma z nich připravte čaj nebo kopřivové smoothie.
ŽLUTÉ (ŠEDÉ) ÚTERÝ
Pokračujte v úklidu, takže v klidu dodělejte práce, které jste předešlý den nestihla.Úterý ale
můžete využít ještě v výzdobě domu velikonočními ozdobami, případně nějaké vytvořit.
Zkuste vyrobit jarní věnec na dveře s peříčky nebo namalujte kraslice, které zavěste na větvičky ve
váze. Podle tradice byste měla vymetat pavučiny a domácím skřítkům dát do rohu místnosti na
přilepšenou krajíček chleba a trochu mléka.
ŠKAREDÁ (ČERNÁ) STŘEDA
V tento den se rozhodně nemračte, jinak by vám to mohlo zůstat po celý rok. Údajně se
totiž škaredil Jidáš na Ježíše, když ho zradil. Středě se také říká sazometná, protože
hospodyně vymetaly saze z komína, tak se připravovaly a velké pečení. Jako první
byste měla právě ve středu upéct jidáše. Tvar má symbolicky představovat provaz, na
kterém se Jidáš oběsil. Můžete také ještě uklidit, co jste doposud nestihla.
ZELENÝ ČTVRTEK
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Den odpuštění, očisty a připomenutí poslední večeře Páně, kdy navečer utichnou všechny zvony a
rozezní se až večer na Bílou sobotu. Zvony se nahrazovaly řehtačkami, které chlapci doprovázeli
říkankami, čímž měli symbolicky vyhnat Jidáše. V některých oblastech se s řehtačkami chodí až do
soboty. Posnídejte jidáše a k obědu si dejte něco zeleného – třeba hrášek, špenát nebo pesto
z medvědího česneku. S nikým se nehádejte, aby se vám neshody vyhnuly obloukem po celý rok a
peníze si k vám samy našly cestu. Ráno se můžete také očistit ranní rosou, abyste zabránila
nemocem.
VELKÝ PÁTEK
Tento den si křesťané připomínají smrt Ježíše Krista. Měla byste být potichu, nejíst maso a
hloubat. Využijte tento den duševní očistě. Neperte prádlo, nepracujte na zahradě, abyste
nepohnula zemí a nepůjčujte si nic cizího. Můžete se za rozbřesku omýt tekoucí vodou pro
zdraví a krásu. Lidé také věřili, že se v tento den otevírají hory s poklady. Pro děti tak třeba
večer připravte bojovku s hledáním pokladu.
BÍLÁ SOBOTA
Je dnem oplakávání smrti Ježíše Krista a následné radosti z jeho vzkříšení. V kostelech je přes den
ticho. V noci ze soboty na neděli se pak koná velikonoční bohoslužba spojená s vyzváněním zvonů a
svěcením ohně, který symbolizuje obnovení života a světla. Můžete zadělat na mazance a upéct
beránka. Slavnostně nazdobte stůl. S chlapci z vrbového proutí upleťte pomlázky a s dívkami malujte
vajíčka. Stále byste měla jíst až do večera bezmasá jídla.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Právě v tuto Velkou noc ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých a je to pro křesťany tedy vrcholem
velikonočních svátků. Slavte , radujte se. Na ranních mších se v kostelech
žehnaly mazance, beránci, vajíčka, chléb a někde i víno. Oslavujte začátek
nového života, oblečte se do nového oděvu, aby vás beránek nepokakal a
k obědu si dejte velikonoční dobroty, které jste pekla.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Zvané také Červené pondělí je spojeno s očekávanou koledou. Chlapci šlehají dívky pomlázkami, aby
je omladili. Dívky se za to odvděčily malovanými vajíčky. Pokud je dívka do nějakého chlapce
zamilovaná, může darovat červené vajíčko. S dětmi si také můžete zahrát hru, při které po zahradě
hledají
schovaná
vajíčka,
které
tam
zanesl
zajíček.

KRÁSNÉ JARO

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