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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás v novém roce i když trochu opožděně. Vš em Vám
přeji hodně zdraví, š těstí a spokojenosti v roce 2010.

PRANOSTIKY
1.
2.
3.
4.
5.

Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Na Hromnice jasná moc – bude ješt mrazů moc
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce se ohřát.
6. Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 20.10.2009
OZ schvaluje:
1. Stavbu kanalizace společností VCES financované z dotace
2. Smlouvu o převodu komunikace v Opočně od Pozemkového fondu
3. Záměr prodeje pozemku 2/3 v k.ú. Trusnov.
OZ bere na vědomí:
1. Zprávu o situaci ohledně komunikace v Ţice
2. Zprávu o chystané opravě budovy bývalé školy
3. Zprávu o digitalizaci v katastru nemovitostí – v rámci digitalizace katastrálního operátoru probíhá
úprava některých nedostatků. Nesrovnalosti se postupně řeší.
4. Zprávu o auditu obce

Usnesení z obecního zastupitelstva OÚ v Trusnově – konané dne 1.12.2009
OZ schvaluje:
1. Závaznou vyhlášku o dani z nemovitostí – sazba se nezvyšuje, ponecháme sazbu
stanovenou FÚ.
2. Rozpočet na rok 2010
3. Předběţný rozpočet na rok 2014
4. Prodej pozemku 2/3
5. Finanční příspěvek na triatlon ve výši Kč 4 000,-, Sokol Jaroslav Kč 5 000,- a Hospic Chrudim Kč
10 000,6. Rozpočet MAS Holicko na rok 2010
7. Příspěvek rozšíření vodovodu Chroustovice
8. Prodlouţení nájmu p. Štorkové do 30.6.2011
9. Konání veřejného zastupitelstva 17.12.2009 v 19.00 hodin
OZ ukládá:
1. Zajistit STK vozidla SDH Opočno – projednáno s p. Horáčkem Leošem, který STK zajistí.
Diskuze:
1. Zprávu o dílčím auditu obce – proběhl s výrokem bez jakýchkoliv nedostatků
2. Zprávu o kanalizaci Trusnov - Opočno

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Trusnově – konané dne 17.12. 2009
OZ schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 30. 11.2009- příjmy celkem 2,291 tis. Kč, výdaje celkem 1,496 tis. Kč
2. Nevyrovnaný rozpočet na rok 2010 – příjmy celkem 2.549 tis. Kč, výdaje celkem 2.549 tis. Kč. Ve
výdajích je započítaná splátka půjčky ve výši 368 tis. Kč. OZ schvaluje z tohoto důvodu nevyrovnaný
rozpočet na rok 2010.
3. Předběţný rozpočet na rok 2014 – vyrovnaný rozpočet, příjmy i výdaje 2.536 ti Kč.
4. Rozpočet MAS Holicko na rok 2010
5. Rozpočet Svazku obcí vodovodu Chroustovice na rok 2010
OZ ukládá:
1. Provést inventarizaci majetku obce ke dni 31.12.2009
OZ bere na vědomí:
1. Zprávu o dílčím auditu obce
2. Zprávu o kanalizaci Trusnov – Opočno – pro nedostatek financí ze státního rozpočtu se v dohledné době
akce neuskuteční, stavba se odkládá, ale veškeré přípravy se dořeší. Upozorňujeme občany, kdo
nepředloţí ihned podklady na přípojku, bude si muset stavební povolení přípojky zařídit sám.
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3. Zprávu o chystané opravě budovy bývalé školy –
MAS Holicko – Byla zpracována ţádost o
dotaci na MAS Holicko k posouzení, dotace se
pohybuje okolo 2 mil. Kč. Z 5 ţádostí tato náš
projekt vyhrála. Nyní je ţádost předána na
SZIF H.K. Dotace se bude řešit v lednu a únoru
roku 2010. Opravy se týkají: fasáda, oprava
WC, oprava bytu po učiteli, topení v celé
budově, oprava oken a dveří, rekonstrukce
komínů, obloţení, nové wc a sprcha apod. Škola by potom měla bohatší vyuţití. Pokud bude dotace
schválená, oprava proběhne příští
rok tj. r. 2010.
4. Zprávu o chystané opravě místní
komunikace v Ţice – Zajišťuje
firma Chládek a Tintěra. Obecní
úřad řeší převod části místní
komunikace ve vlastnictví osob na
obec Trusnov. Dále bude ţádost
podána na stavební úřad Holice ke
schválení.
5. Zprávu o budoucí stavbě dálnice R35- jedná se o k.ú. Opočno, nyní se
vyjadřujeme k územnímu řízení. Nás se stavba dotýká z části. V prostoru stavby je umístěna místní
komunikace, vodovod obce včetně vrtu v Opočně. Na tyto skutečnosti budeme upozorňovat ministerstvo
ţivotního prostředí.
Ostatní:
1.Byla zajištěna směna od p. Kysilky Jar.
2.Prodej obecních pozemků – p. Hloupý Opočno - 360/8
Manţelé Slezákovi – 148/18
Manţelé Škorpíkovi
3.Změna velitele SDH Trusnov – nový velitel – p. Miroslav Jakoubek.
UPOZORNĚNÍ:
Jako kaţdý rok, tak i letos bude obecní úřad vybírat místní poplatky ze psů a za odpady. Bliţší termín bude
upřesněn.
Další upozornění:
Nastává doba vegetačního klidu, která trvá kaţdoročně od 1.11. do 31.3. Protoţe jsou časté dotazy ze strany
ţadatelů o povolení kácení stromů, chceme upozornit, které zásady je nutno dodrţet u stromů rostoucí mimo
les:
Povolení ke kácení podléhá kaţdý strom (i ovocný, jehoţ obvod kmene ve výšce 130 cm od země převyšuje
obvod 80 cm. Součástí ţádosti musí být kopie listu vlastnického na pozemek, na kterém strom roste. Na druhou
stranu tohoto listu musí ţadatel jednoduše zakreslit umístění stromu.
Strom patří tomu, na jehoţ pozemku roste, bez ohledu na to, kdo ho zasadil.
Upozornění pro občany OPOČNA
Firma ZOOFLOR bude zajišťovat rozvoz krmiv pro zvířata kaţdé třetí úterý v měsíci tj. 19.1., 16.2., 16.3.,
20.4.,18.5., 15.6.2010 u autobusové zastávky ve 13.45
Jaromír Lohniský, ZOOFLOR Holice, tel. 602112342
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Koncem měsíce srpna se zúročila dvouletá práce MAS (místní akční skupiny) Holicka na
programových cílech plánů LEADER k rozvoji obcí. Místostarosta Holic a předseda seskupení
Ladislav Effenberk k tomu uvedl: „V létě byla vyhlášena první výzva k podání projektů do
strategického plánu a bylo podáno celkem pět projektů. V říjnu vypršel termín výzvy a k veřejné
obhajobě předkladatelů se před výběrovou komisi dostalo pět zástupců obcí. Horní Jelení se
zaměřilo na potřebné stavební úpravy městského úřadu, Býšť obhajovala projekt modernizace
povrchu víceúčelového hřiště, Holice se naprogramovaly dětské víceúčelové hřiště pro místní
část Roveňsko, Trusnov přišel s vybudováním „Srdce Trusnova“ – vytvoření volnočasového
centra z budovy bývalé obecní školy a Horní Ředice plánovaly úpravu interiéru v budově
obecního úřadu.“
Jak poznamenal Ladislav Effenberk, který shromažďoval i názory odborných procovníků (jak
dokumentuje fotografie Vladislava Brandy), k alokaci bylo přislíbeno 2 700 000,- Kč, ovšem úhrn
všech požadovaných projektů překračoval hranici 6 milionů Kč. Výběrová komise neměla lehkou
práci, poněvadž zdůvodnění všech projektů byla věrohodná i opodstatněná. Konečné rozhodnutí
přineslo vítězství projektu obce Trusnov, druhým úspěšným projektem se těší Holice – Roveňsko
a určitý díl získá také Horní Jelení. Výsledy byly postoupeny příslušnému orgánu (SZIF –
státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu) a v případě schválení budou s jednotlivými obcemi
sjednány smlouvy o čerpání prostředků.
od 1. 1. 2010 vstupuje v platnost nový systém pohotovostních služeb v Pardubickém kraji.
p.č.

město region

1.
2.
3.
4.

Pardubice

druh
LSPP

Místo
Erno Košťála

dospělí

Pardubice-Dubina,
1014

děti a
dorost

dětské oddělení nemocnice

zubní

ordinace ve vstupním objektu
nemocnice

lékárna

u vchodu do areálu nemocnice

ordinační
doba
dny
Po-Pá
So,Ne,sv.
Po-Pá
So,Ne,sv.
Po-Pá
So,Ne,sv.
Po-Pá
So,Ne,sv.

zajišťuje
hodiny
14:00 - 22:00
9:00 - 17:00
16:00 - 20:00
9:00 - 20:00
17:00 - 21:00
8:00 - 18:00
7:30 - 16:00
8:00 - 22:00

Pardubická lékařská
pohotovost, s.r.o.

PKN, a.s.

Kraj uvádí v život nový systém pohotovostních služeb
Pardubický kraj změnil systém lékařské služby první pomoci, a to při zachování stávajícího
rozsahu a dostupnosti lékařské péče.
Tzv. pohotovostní ambulantní služby nahradily v krajských nemocnicích současný způsob
poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP). K úpravě současného systému vedly kraj dlouho
diskutovaná nejednotnost, finanční náročnost a nedostatečné personální zajištění.
Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve spolupráci se sdruženími praktických lékařů pro dospělé a
pro děti a dorost. Na přechodné období je služba zajištěna také ve třech ambulancích v odlehlých
či horských oblastech kraje (Červená Voda, Hlinsko a Polička), kde se na jejím financování podílejí
místní samosprávy. V Pardubicích je nadále v činnosti ordinace pohotovosti pro dospělé na sídlišti
Dubina.
Pardubický kraj zároveň postupně posiluje zdravotní záchrannou službu, hodlá rozšířit počet
stanovišť a posádek v odlehlých částech a současnou síť doplní, případně upraví tak, aby byla akutní
přednemocniční péče zajištěna v celém kraji.
Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí jsou dlouhodobé personální problémy se zajištěním
pohotovostní služby, o čemž nakonec svědčí dosud neúspěšná jednání ředitele Litomyšlské
nemocnice s praktickými lékaři.
„Systém LSPP se přežil. Cílem nového řešení je sjednocení financování, kvalitnější a bezpečnější
péče pohotovostních ambulantních služeb,“ vysvětluje radní pro zdravotnictví Markéta Tauberová.
„Pacienti již budou mít zcela jasnou představu, na koho se v případě náhlého zhoršení zdravotního
stavu obrátit. Pohotovostní ambulantní služby v nemocnicích disponují potřebnou kapacitou
vyšetřovacích zařízení a metod, odborné zázemí příslušného oddělení a v dosahu jsou také ústavní
lékárny,“ dodává.
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Podle hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka jsou změny přínosem především z hlediska
komplexní péče o pacienty. Nové řešení zajistí rychlé a důkladné vyšetření pacienta a spolu
s posílením rychlé záchranné služby tvoří základ budoucí zdravotní péče typu Emergency. Krajská
samospráva si přístupu praktických lékařů, kteří poskytují pohotovostní služby, velice váží a
vyslovuje jim i touto cestou poděkování.
Uvedené změny v systému pohotovostních ambulantních služeb v Pardubickém kraji podpořili i
zástupci České lékařské komory.
Přehled PAS v jednotlivých městech našeho kraje včetně ordinační doby najdete na webových
stránkách Pardubického kraje.
Ivan Hudeček

OBCE A KRAJ PODPORUJÍ HOSPIC
Pardubický kraj se obrátil na všechny obce v kraji s výzvou, aby pomohly řešit kritickou finanční situaci
občanského sdruţení Smíření , které je investorem výstavby chrudimského hospice. Sdruţení se dostalo do
nesnází poté, co mu Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, ţe neposkytne původně přislíbenou dotaci ve výši 20
milionů korun. Pokud se nepodaří shromáţdit potřebné prostředky, dokončená stavby bude zakonzervována.
Stavby hospice byla zahájena v roce 2008 za významné finanční podpory Pardubického kraje (30 milionů Kč)
a dvou největších měst – Pardubic a Chrudimi. Kaţdé z nich poskytlo 5 mil. Kč. Celkové náklady na výstavbu
hospice se včetně nákladů na vybavení a zahájení provozu pohybují kolem 90 milionů korun. Hejtman Radko
Martínek a radní Miloslav Macela společně poţádali starosty všech 451 obcí, aby přispěli na hospic, který bude
slouţit lidem z celého kraje. Pardubický kraj je jedním z posledních v republice, kde schází zařízení poskytující
důstojnou péči nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří nemohou strávit poslední týdny ţivota doma.
Představitelé samosprávy povaţují zahájení provozu hospice v Chrudimi za jednu z priorit v sociální a
zdravotní oblasti a jsou připraveni se na řešení situace podílet významnou finanční částkou. Rozpočtové
moţnosti kraje však neumoţňují pokrýt celý výpadek státní dotace. Obrátili se na obce, ačkoliv si uvědomují,
ţe ty se také potýkají s dopady ekonomické krize. Přesto věří, ţe se jich k výzvě připojí co nejvíce. Pardubický
kraj bude příspěvky jednotlivých měst a obcí prezentovat v médiích a na svých webových stránkách. Projekt
hospice má širokou podporu veřejnosti, o čemţ svědčí fakt, ţe se při sbírkách vybralo přes 11 milionů korun.
Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí
V Chrudimi byl otevřen první hospic v kraji, stál 90 milionů korun
Občanské sdruţení Smíření po šesti letech úsilí otevřelo v Chrudimi hospic, zařízení pro nevyléčitelně
nemocné. Pacienti v něm budou moci důstojně doţít, případně za přítomnosti svých blízkých, řekla lékařka a
jedna z vůdčích postav sdruţení Marie Blaţková. Chrudimský hospic je jediným zařízením svého druhu v
Pardubickém kraji, jeho vybudování stálo zhruba 90 milionů korun. „Pacienti tady skutečně budou centrem
pozornosti. Na rozdíl od nemocnice se hospic soustřeďuje na ty, kteří jsou smrti nejblíţ,“ uvedla Blaţková.
Podle ní bude zařízení provozovat moderní medicínu, jíţ se v jiných zařízeních nevěnuje tolik péče. První
pacienti by se měli ubytovat v příštím týdnu. Stavba začala v prosinci 2007. Kolem 56 milionů na výstavbu
poskytl Pardubický kraj, deset milionů stát, po pěti milionech radnice v Pardubicích a Chrudimi. Na zařízení
přispělo kolem 90 obcí regionu, 11 milionů vynesla veřejná sbírka. Pozemek poskytlo město Chrudim.

Budova obsahuje 23 jednolůţkových pokojů a dva dvoulůţkové, příbuzní mohou s nemocným na pokoji
i přespat. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena polovina předpokládaných nákladů, příspěvek na
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zvýšené sociální náklady činí 330 korun za den. O klienty se stará tým lékařů, sester a ošetřovatelů. Sdruţení
vybudovalo hospic díky své vytrvalosti doslova od nuly. Muselo o jeho potřebnosti přesvědčit radnice, politiky
i veřejnost, stát, který původně přislíbil větší část peněz, nakonec poskytl jen první platbu, rozestavěnou budovu
musel zachraňovat kraj a obce regionu. Nejbliţší podobné zařízení dosud existovalo v Červeném Kostelci na
Náchodsku. V celé České republice jich funguje v současnosti 16, chybí dosud v Karlovarském kraji a na
Vysočině.
Vážení a milí spoluobčané,
přichází nový rok 2010 – a nastává tedy i čas ohlédnutí se za minulým rokem, kdy jsem jiţ působil coby
Váš nový senátor.
V loňském svém novoročním přání jsem Vám poděkoval za projevenou důvěru a zároveň slíbil, ţe se ze
všech sil budu snaţit plnit svůj volební program. Je tedy ten správný čas, abych udělal krátkou rekapitulaci za
rokem 2009.
V průběhu roku jsem pro Vás otevřel senátní kancelář nejenom v Rychnově nad Kněţnou, ale i v Chocni a
v Holicích. Navíc jsem nechal předělat našeho "Antlona" na „Pojízdnou senátorskou kancelář“, v níţ jsme
v průběhu roku najezdili tisíce kilometrů po našem senátním obvodě. Zaloţil jsem „Fond Miroslava Antla pro
rozvoj regionu“, který jiţ rozdělil více neţ 30-ti spolkovým, sportovním a kulturním subjektům téměř 200 000,Kč. Naši odborníci pomáhali starostům a školám zdarma zpracovávat projekty na získání dotací a grantů z
fondů. V Senátu Parlamentu ČR jsem jako místopředseda ústavně-právního výboru zúročil své třicetileté
(trestně)právní zkušenosti při prosazení výrazného zpřísnění nového trestního zákoníku, a to v trestních sazbách
za nejzávaţnější násilnou, mravnostní, ale i drogovou trestnou činnost. Byl jsem dále i zpravodajem novel
trestního řádu, ale i občanského soudního řádu, občanského a obchodního zákoníku.
V našich kancelářích jsem se setkal s desítkami občanů, kterým jsem se snaţil pomoci vyřešit jejich
problémy - a pokud mi čas dovolil, snaţil jsem se účastnit společenských akcí v našem regionu, na které jsem
byl pozván. S některými z Vás jsem se setkal i na svých besedách , přednáškách a seminářích k problematice
kriminality, domácího násilí, zneuţívání internetu ke zneuţívání dětí apod. Za důleţitou a stále aktuálnější
povaţuji spolupráci v boji proti předluţení, a to v důsledku ekonomické krize, která zasáhla také naší republiku
a vede kromě k vyšší nezaměstnanosti a ke sniţování finančních příjmů občanů a jejich ţivotní úrovně. Veškeré
zmíněné aktivity najdete i na našich webových stránkách: www.miroslavantl.cz
V novém roce Vám všem přeji zejména pevné zdraví, úspěchy, radost a optimismus - i tolik potřebné
štěstí…! Těším se, ţe se budeme potkávat v našem regionu v (aspoň relativní) pohodě.
Váš senátor

JUDr. Miroslav Antl

Svoz odpadu se uskuteční v těchto termínech:
6.ledna 2010
3.února 2010
3.března 2010
31.března 2010
28. dubna 2010
26. května 2010
23. června 2010
V pátek 9. dubna 2010 se uskuteční svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU, do kterého patří:
televize, lednice, monočlánky, plechovky do barev, zářivky, oděvy, olejové filtry a nádoby od
sprejů.
Stanoviště odpadu:
16.00 Trusnov před OÚ
16.15 Trusnov u Jílkových
16.30 Trusnov za školou
16.45 Franclina
17.00 Ţika
17.30 Opočno
OÚ v Trusnově upozorňuje občany, ţe odpadu bude nakládán přímo na auto firmy,
6 bez dozoru občany, který odpad dodal.
z bezpečnostních důvodů nesmí být ponechán

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.

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

NAROZENÍ

Dne 21. října se narodila manţelům
Martincovým dcera Alžběta.
BLAHOPŘEJEME
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Sobota 30. ledna 2010 od 19.00 hod.
sál KD Trusnov
Pořádá OÚ Trusnov, vstupné dobrovolné

Pořádá 8. ledna od 19.00 hodin VÝROČNÍ VALNOU HROMADU. Tímto zveme všechny
hasiče a jejich rodinné příslušníky.
Pořádá 16. ledna 2010 ve 20.00 hodin v KD
Trusnov jiţ tradiční MYSLIVECKÝ PLES.
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Pořadatel: Nový věk TRIATLONU - Trusnov
Místo konání: ZŠ Trusnov
10.00 hodin - první dětská kategorie 220 – 3 300 m
12.00 hodin - hlavní závod muţů na 10 000 m,juniorů,ţen a běh pro zdraví na 5 700 m
Přihlášky: 9.00 - 10.00 hodin v místě startu ,nejpozději 15 minut před startem kategorie
Startovné: děti 10,-Kč, dospělí a dorost 30,-Kč
Popis tratě:
Silniční běh s menším převýšením
Kategorie závodu:
Nejmladší (kluci,holky)
2001-a mladší
220 m
Benjamínci (kluci,holky)
1999-2000
550 m
Mladší ţáci – ţákyně
1997-1998
1 100 m
Starší ţáci – ţákyně
1995-1996
2 750 m
Dorostenci
1993-1994
3 300 m
Junioři
1991-1992
5 700 m
Běh pro zdraví – muţi – ţeny bez věkového rozlišení
5 700 m
Ţeny – G
1976– 1990
10 000 m
Ţeny – H
1966 - 1975
10 000 m
Ţeny -CH
1965 a starší
10 000 m
Muţi – A
1971- 1990
10 000 m
Muţi – B
1961– 1970
10 000 m
Muţi – C
1951– 1960
10 000 m
Muţi – D
1941- 1950
10 000 m
Muţi – E
1940 a starší
10 000 m
Ceny pro vítěze:
Dětské kategorie poháry,ostatní medaile
Finanční ceny pro kategorie A a G, pro ostatní věcné ceny dle moţnosti pořadatelů.
Kontakt: Milan Dudek, Trusnov .534 01 Holice v Čechách, tel. 723 53 26 73 nebo 776 11 95 37
Email: milandudek@holice.net www.novyvek.cz/triatlon

Připravují ţeny z Trusnova dne 28. února 2010 od 14.00 hodin v KD Trusnov.
Bliţší informace týden před akcí - plakáty, www.holicko.cz/trusnov
Moţná změna termínu..
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Vzpomínky na 4. čtvrtletí roku 2009 ve fotografiích
VÝLOV
RYBNÍKU
OBORA

VVÁNOČNÍ KOLEDY

PŘÍPRAVA
VÁNOČNÍHO
STROMU
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TURNAJ V PINPONGU – PROSINEC 2009

Výsledky turnaje – Trusnov
1.Štolba

čtyřhra: 1. Štolba - Kopecký

2.Vojtíšek Martin

2. Vojtíšek – Kudrna ml.

3. Kudrna Josef ml.
4. Jakoubek Miroslav

Zástupci Spolku přátel sportu Trusnov se zúčastnili pingpongových turnajů na Uhersku a v Dobříkově.
Umístění na Uhersku:

Umístění v Dobříkově

1. Kudrna Josef ml.

2. Kudrna Josef ml.

2. Vojtíšek Martin

3. Roček Sláva
4. Jakoubek Miroslav
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KRÁSY LETOŠNÍ ZIMY
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KD Holice informuje:
Ostatní:
4.1.2010 od 8.00 - Miloslav Flieger – Obrazy. V galerii KD Holice vystavuje od 4.1. výtvarník Miloslav Flieger. Galerie je otevřena
ve všední dny od 8.00 do 16.00 hodin a o víkendech při divadelních představeních. Výstava potrvá do 29. ledna.
19.1.2010 od 16.00 hodin – osobnosti kraje –představení významných rodáků Pardubického kraje proběhne v klubovnách KD Holice.
Akademi pro starší a pokročilé je určena pro všechny, kteří mají zájem rozšířit své znalosti. Sestává se z 8 přednášek a cena
předplatného na celý cyklus je 100,- Kč. V případě zájmu o jednu přednášku je cena 20,- Kč za jednu přednášku.
23.2.2010 od 16.00 - Akademie pro starší a seniory – hudba v proměnách staletí III – přednáška paní Jaroslavy Janečkové bude
probíhat v klubovnách KD Holice
23.3.2010 od 16.00 – Akademie pro starší a seniory – cestopisná přednáška bude probíhat v klubovnách KD Holice.
Divadlo:
15.1.2010 od 19.30 – Těţká Barbara - divadelní soubor KD Holice uvede v repríze slavnou hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha
s písničkami J. Jeţka. Ve svěţí komedii zazní známé a jiţ zlidovělé písně Zhluboka dýchat, David a Goliáš, Co na světě mám rád a
další. Reţie: Pavel Hladík. Vstupné 90,- Kč.
24.1.2010 od 15.00 – Bojí se tygři? - písničkové představení o odvaze a strachu v podání divadla Drak Hradec Králové
29.1.2010 od 19.30 – Mydlibaba a ty druhé aneb Třikrát do černého – tři rozdílné dámy ve třech příbězích naplněných černým a
růţovým humorem bravurně ztvárňuje Luba Skořepová. Reţie: Jaromír Pleskot, uvádí Divadlo v Řezničké Praha.
5.3.2010 od 19.30 – Věc Makropulos – hru Karla Čapka uvede Klicperovo divadlo HK, reţie: Věra Herajtová, hrají : Kamila
Sedlárová, Jiří Zapletal, Vojtěch Dvořák, Filip Richtermoc, Vlastimil Čeněk, Fr. Staněk a další.
Kino:
5.1.2010 od 17.00 hodin – Vánoční koleda – Adaptace známého příběhu Charlese Dickense z vánočního prostředí. Animovaný film
reţiséra Roberta Zemeckise trvá 96 minut, vstupné 70,- Kč
12.1.2010 od 19.30 hodin – 2012 – mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třináctého cyklu 21. Prosince 2012 a po tomto
datu uţ podle nejmoudřejších muţů této dávné civilizace není nic. Akční sci-fi, přístupno od 12 let, délka 158 min.,vstupné 70,- Kč.
19.1.2010 od 19.30 hodin – Tři sezony v pekle – Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému
očekávání. Střed s mocí přichází tvrdě a nečekaně. Romantické drama reţiséra Tomáše Mašína, hrají:Kryštof Hádek, Karolína
Gruszka, Jan Kraus, Martin Huba a další. Přístupno od 12 let, délka 110 minut, vstupné 70,- Kč
26.1.2010 od 19.30 – Zemský ráj to napohled – mrazivá komedie o tom, jak se dalo ţít v 70 letech a zároveň se nenechat zmrazit.
Reţii: Irena Pavlásková, hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý a další. Délka 119 minut, vstupné 70 Kč.
2.2.2010 od 19.30 – Stínu neutečeš – po šedesáti letech manţelství přichází osmdesátiletá Evţenie za svou vnučkou – právničkou se
ţádostí, aby jí pomohla rozvést se s pětaosmdesátiletým manţelem. Dramatický příběh reţisérky Lenky Kny trvá 106 minut,
v hlavních rolích se představí: Jaroslava Adamová, Pavel Landovský a František Němec, vstupné 70 Kč.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2010.

Vydává: Obec Trusnov, e-mail: ou.trusnov@worldonline.cz, PSČ 534 01, vychází čtvrtletně, 80 výtisků,
zdarma, Za obsah odpovídá: Zdeněk Barták – 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 barevné podobě
www.holicko www. Holicko/trusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. března 2010
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