TRUSNOVSKÝ ZPRAVODAJ
a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

3/2022

Foto: Dana Filípková

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás u prázdninového čísla našeho
zpravodaje….

PRANOSTIKY

1. Prší-li na Sedm bratrů, bude vlhké září. (10.7.)
2. Okolo svaté Markéty a svatého Jakuba přicházívají hrozné bouřky.
(13.7.)

3. Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
4. Je-li o Bartoloměji den pěkný, bude pěkný podzimek a dobré víno.
5.
6.
7.
8.
9.

(24.8.)
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. (4.8.)
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Na svatého Václava s bramborama do sklepa.
(28.9.)
Na svatého Václava babí léto nastává.
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu. (29.9.)

1

Zprávy ze zasedání zastupitelstva v Trusnově ze 22. 6. 2022
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2022 – zprávu podala účetní obce Ing. Kolenová Markéta.
Celkové rozpočtové příjmy jsou ve výši 1 857 400 Kč, z toho daňové 1 735 tis. Kč. Celkové
rozpočtové výdaje činí 1 199 046 Kč. Výsledkem hospodaření od počátku roku je kladná
čáska 658 354 Kč.
2. Stav finančních prostředků k 31. 5. 2022 – u ČNB – 2 758 557,- Kč a u ČS, a.s. – 1 822
188,- Kč, tj. celkem 4 580 745,- Kč.
3. Rozpočtové opatření
4. Dodatek ke smlouvě AVE – zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě s firmou AVE CZ
za odvoz odpadů. Jedná se o navýšení cen.
5. Záměr prodeje pozemků – zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 148/16 v
k. ú. Trusnov a pozemku p.č. 429/10 v k.ú. Opočno nad Loučnou – ŘSD pro výstavbu
dálnice D 35. Jedná se o pozemek 327 m2 za celkovou cenu 107 tis. Kč se splatností do 60
dnů.
6. Dotace z POV – byla poskytnuta dotace na nákup motorové pily pro hasiče v částce 9 tis.
Kč.
7. Dar TJ Sokol Jaroslav – na žádost obce Jaroslav bylo schváleno poskytnutí mimořádného
daru TJ Jaroslav, a to ve výši 7 000,- Kč.
8. Přeložka vodovodu – byla schválena z důvodu výstavby dálnice D 35
9. Zvýšení úhrad za nájem bytu, použití prostor školy, sálu a jídelny od 1.9.2022 – bylo
projednáno zvýšení nájmu bytu (3.500,-), použití prostor školy PÁ-NE 2.500,- cizí, 1.000,místní + 500 Kč každý den navíc, sálu v KD a jídelny PÁ-NE 3.500 cizí, 2.500,- místní, KD
samostatně 1.500 cizí, 1.00,- místní, jídelna samostatně 1.500,- cizí, 1.000,- místní +
spotřebovaná energie (voda, plyn, elektrika) s účinností od 1. 9. 2022
Ostatní:
Dotaz ohledně stavu vodovodu u bytovek – musí být v součinnosti s firmou MORAS a.s., dále pan
Friml dodal informaci k vodovodu Chroustovice, ohledně budoucího zajištění dostatku vody –
otázka zřízení úpravny vody vrtu v Opočně.
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V souvislosti s poskytnutím dotace z MMR na rekonstrukci veřejných budov (kulturní dům, jídelna
a kanceláře nad jídelnou) – ve výši. 3 256 700,- Kč se zastupitelstvo rozhodlo pozastavit akci
veřejné osvětlení v Trusnově – hřiště, z finančních důvodů. Tímto také nebudeme podepisovat
smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na tuto akci.
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Oblastní charita Pardubice
7. květen ·
Děkujeme Obci Trusnov, jejím obyvatelům, panu starostovi a SDH Trusnov za uspořádání a
dovoz potravin a další pomoci ze sbírky pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny.
(čerpáno z https://www.facebook.com/search/posts/?q=charita%20pardubice)
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PLÁN SVOZŮ POPELNIC NA ROK 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 ODPADU bude

2. září 2022

Ve čtvrtek 30. června 2022 skončila platnost některých českých bankovek. Od pátku 1. 7.
2022 s nimi už oficiálně nezaplatíte.
Definitivně končí platnost českých bankovek, které byly vydány v letech 1995–1999. Jedná
se o bankovky s hodnotou 100, 200, 500, 1000 a 2000 Kč.
Konec platnosti těchto bankovek vychází z vyhlášky České národní banky (ČNB) č. 398/2021 Sb.
ze dne 18. října 2021. ČNB oznamuje, že dne 30. června 2022 končí platnost starších vzorů
některých bankovek.
Konkrétně se jedná o bankovky s nominální hodnotou:
•
•
•
•
•

stokoruna vzor z roku 1995 a 1997
dvousetkoruna vzor z roku 1996 a 1998
pětisetkoruna vzor z roku 1995 a 1997
tisícikoruna vzor z roku 1996
dvoutisícikoruna vzor z roku 1996 a 1999

Staré, neplatné bankovky poznáte podle typu metalického proužku, který na sobě mají.
U neplatných bankovek je proužek úzký a když ho naklopíte ze strany na stranu, jeho barva
zůstává stejná. Zatímco nové bankovky mají metalický proužek širší a když ji nakláníte do různých
úhlů, jeho barva přechází z hnědofialové na zelenou.
Neplatné bankovky také poznáte podle letopočtů na lícní straně.

Podle zákona o oběhu bankovek a mincí mohou od 1. července 2022 přijímat zneplatněné
bankovky pouze úvěrové instituce provádějící pokladní operace (například pokladny v bankách) a
Česká národní banka. Úvěrové instituce však budou přijímat neplatné bankovky pouze do 30.
června 2024. Po uplynutí tohoto data může výměnu provést už jen Česká národní banka.
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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.

ČERVENEC
Zahrádková Jindřiška 84 let
Dudková Jaroslava 60 let

SRPEN

Buriánková Marie 60 let
Půlpánová Marie 65 let

ZÁŘÍ
Dostál Jaromír 86 let

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

Staženo z emailu: 18. 6. 2022 – SVATBA TRUSNOV

Manželé
Kateřina a Jaroslav Lohnický děkuji za půjčení Trusnovské školy. Krásné prostředí na
svatební hostinu a raut pro přátele.
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Ředitelství silnic a dálnic dokončuje propojení obou polovin nového dálničního mostu
v Uhersku.
Na D35 na dálničním mostě
nad železniční stanicí v
Uhersku stavbaří dokončují
práce na propojení obou
polovin po květnovém otáčení.
Foto: ŘSD
Stavbaři betonují a demolují
základy otáčecích drah.
Obě poloviny se k sobě otočily
v květnu. Po otočení mezi nimi
zůstala mezera 1,8 metru.
Následně byly obě vahadla
propojena
monolitickou
betonovou spojovací lamelou
a budou k sobě sepnuta
kabely spojitosti. „V tomto týdnu
probíhá bednění a armování horní
spřažené desky a demolice základů
otáčecích drah a skruže pod
vahadly včetně zpětného zásypu,“
informovalo Ředitelství silnic a
dálnic (ŘSD).
Most
přes železniční
stanici
Uhersko je součástí dalšího úseku
dálnice D35 Ostrov-Časy, který se
má otevřít ještě letos.
Běžnější technologií při budování
velkých mostů je jejich výsun. Pro
stavbu v Uhersku je proto unikátní
jak technický postup, tak i lokalita.
V místě se kříží železniční koridor a
budoucí dálnice. Navíc most velmi
šikmo překlenul šest staničních kolejí v poměrně malé podjezdové výšce.
Zdroj:
https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/temer-hotovo-dalnicni-most-v-uhersko-jepropojen-20220702.html
Na připravovaném úseku dálnice D35 Časy-Ostrov probíhají práce na protihlukové stěně.
Zároveň stavaři pracují na instalaci svodidel.
Řidiči se
těmito místy
poprvé
projedou už v
prosinci
letošního
roku.
Foto: ŘSD
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30. dubna 2022 – ČARODĚJNICE
Letos po dvouleté covidové pauze jsme se zase společně sešli a opekli
buřtíky. Pro děti byly připraveny nějaké soutěže a také stezka odvahy.
Po setmění za dětmi i dospělými opět dorazil kouzelník s Majdou
Rajdou.
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Vítání občánků
Po covidové pauze se uskutečnilo vítání občánků. Vítalo se šest dětí ve dvou skupinkách – větší
děti a menší děti.
První skupinka: Eliška Smolová, Izabela Nováková, Lukáš Motyčka a Liliana Pfeiferová
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Recitování básní:
Matěj Vojtíšek, Anna a Emma Spálenský,
Markéta a Ondřej Štastní a Tereza a Ella Jílkovy

Druhá skupinka : Magdaléna Malá, Ladislav Cimburek

Foto: Petra Říhová
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3. – 5. června – školení
OBSLUHA MOTOROVÝCH PlL
Za SDH Trusnov školením prošli:
Jaroslav Jílek ml., Ondřej Šťastný
René Müller
Školení se zúčastnili i hasiči jiných
sborů:
SDH Uhersko
SDH Jaroslav
SDH České Heřmanice

Foto: Jaroslav Jílek ml.
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11.6.2022 – OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU

i to se může stát…

Opět po dvouleté covidové pauze se také uskutečnilo okrskové kolo u nás v TRUSNOVĚ.
Jak dokládá výsledková tabulka tak nám to vyšlo. Muži nakonec sestavili týmy dva a ten jeden
zvítězil. Ženy neměly konkurenci, neboť žádný jiný soupeř jim nedorazil.
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Foto: Dana Filípková

A toto je naše budoucnost – děti to omrkly a zvítězily
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Dětský den v Trusnově

V sobotu 25.června jsme se
opět po kratší pauze mohli sejít
s dětmi na našem trusnovském
dětském dni.
Návštěvnost
akce
byla
tentokrát
opravdu
vysoká,
počasí nám přálo, takže vše proběhlo v dobré náladě dětí i
jejich doprovodů.
Tentokrát se odpoledne neslo v duchu pátrání po zločinci,
který odnesl zlatý trusnovský poklad. Děti šly po stopách
lupiče, lámaly si hlavu, zkoušely svoje dovednosti, aby ve
finále nalezly jak protřelého zloděje Moriartyho, tak své
pomocníky Sherlocka Trusmese a Johna Watrusona. Cestou
necestou všichni v pořádku dorazlili na nedaleký Neulust,
odkud se svezli naším novým hasičským vozem zpět na hřiště
u školy. Tam je čekalo skvělé pohoštění v Hostinci U dvou
růží a další soutěže, za které mohli obdržet drobné dárky. Ve finále
jim sám největší detektiv s Moriartym a Watrusonem předali odměnu
za úspěšné pátrání a spokojeně společně shlédli vystoupení Nebeského
tance na akrobatických šálách. Lahodnou tečkou byly pak dorty a
pamlsky napečené našimi nejlepšími pekařkami.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nelitovali svého času a
energie, aby krásnou letní sobotu připravili - všem obsluhám zábavných
stanovišť a startu, těm, kteří v plném nasazení připravili program na
hřišti, těm, kteří
připravili plakátky
a
kartičky,
sekáčům, kteří prosekali stezku, růžím,
které připravily pohoštění a bezoddechu
ho servírovaly hostům, zlatým hřebíkům
akce za přípravu zlatého cíle stezky,
sháněčům
sponzorských
darů
a
sponzorům, Statku Uhersko za techniku
na vystoupení a řidiči techniky za přípravu na
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vystoupení, DJ moderátorovi za dohled nad ozvučením a hudební
atmosférou
akce,
našemu
sdružení
dobrovolných
hasičů a řidičům
hasičského
auta,

všem, kteří zdobili a pak dávali vše do pořádku, trusnovské
půjčovně kostýmů a rekvizit a v neposlední řadě Obecnímu
úřadu Trusnov za pomoc a finanční podporu. Jmen těch,
kteří se podíleli na organizaci, bylo opravu hodně a bylo
krásné vidět, jak se trusnovští zase dokázali spojit, aby
připravili našim nejmladším hezký letní den.
Doufáme a těšíme se, že se příští rok zase při této příležitosti sejdeme!

Příspěvek: Ing. Markéta Kolenová
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V budově bývalé školy se nám podařila na jaře rekonstruovat kuchyň. První
zkouška proběhla právě na okrskovém kole tj. 11. 6. 2022

Akce připravované na 3. čtvrtletí roku 2022
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
25. července – 29. července 2022
místo: areál bývalé školy

Spolek přátel sportu uspořádá 27. srpna 2022
NOHEJBALOVÝ TURNAJ

SDH Trusnov uspořádá 17. září 2022 POSVÍCENSKOU ZÁBAVU

… a protože končí čtyřleté volební období, v září na nás čekají VOLBY DO
ZASTUPITELSTEV OBCÍ a to 23. a 24. září 2022
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„NAŠI PRVŇÁČCI“

….tak šťastné vykročení do školy …..

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