a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

2/2012

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás u dalš ího vydání naš eho „zpravodajství“.
Přicházejí VELIKONOCE - svátky jara, končí zima, příroda se probouzí, jarní
sluníčko vytahuje ze země první květiny….

PRANOSTIKY
1.P
Posledního dubna před soumrakem se mají do obytného stavení, stodol, úlů, chlévů,
sklepů a na studnice zastrkovat březové, vrbové, bukové, bezové, angreš tové větvičky
a kapraď, aby dům nenavš tívily čarodějnice a neš kodily.
2.K
K čemu Jiří a Marek přivoní, tomu se hospodář neraduje.
3.K
Když na Vojtěcha prš í, nebude ovoce.
4.M
Máj teplo dává a stromy květem zdobívá.
5.O
Ozývá-li se v květnu často hrom, potom v červnu sotva kdy mrholí.
6.S
Suchý květen, suchý rok.
7.P
Prš í-li na svatého Fortunáta v noci – radují se vš eci (1.6.)
8.O
Od svatého Jana Křtitele se po š est dnů začíná pozorovat počasí pro druhou polovinu roku (24.6.)
9.N
Na Jána bez deš tě – bude pěkně pak ješ tě.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 10. 1. 2012

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 362/28 manželům Hloupým Opočno
2. Dodatek č. 9 k vnitřní směrnici pro vedení účetnictví obce
3. Úklid parcely č.349/40 nad Chlápkovými – objekt pro domácí zvířectvo
4. Zahájení prací na novém územním plánu obce
5. Rozhodnutí SÚ Holice o přehlášení p. Fr. Valenty na adresu Obecního úřadu Trusnov
6. Projektové a cenové úpravy na akci Žika
7. Rozpočtové opatření č. 1
8. Změnu členů v kontrolní komisi

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 18. 1. 2012

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
2. Záměr Morasu na modernizaci zemědělského areálu v Trusnově

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 23. 1. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Usnesení z veřejného zasedání:
Obec Trusnov zastoupená obecním zastupitelstvem považuje předložené oznámení o
„Modernizaci farmy chovu hospodářských zvířat Trusnov“ za nedostatečně zpracované a požaduje
posouzení podle zákona.
Při diskusi se většina přítomných občanů vyjádřila proti realizaci záměru.
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Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 9. 2. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o věcném břemeni pro VČP Net, s.r.o
2. Provozní řád bývalé školy
3. Odměnu správci p. Vojtíškové
4. Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Pokračování studie Moras
2. Zprávu p. Solila

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 8. 3. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Pronájem KD pro SDH Opočno na 31. 3. 2012
Dodatečné provedení geologického průzkumu v obci Žika
Kácení dvou topolů v Žice
Směnu pozemků obce s p. Vaňáskem

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o auditu za rok 2011
2. Závěrečný účet obce za rok 2011
3. DSOH Holicko – audit,zprávu o hospodaření
4. Informaci o schůzce s firmou OREDO
5. Dopis p. hejtmanu Martínkovi
V I. čtvrtletí probíhala oprava ústředního topení, výměna prorezlých radiátorových článků a kompletní
nátěr radiátorových těles v prostorách kulturního domu a
pohostinství. Dále byla vyměněna některá umyvadla, pisoáry,
baterie, zrcadla a dokoupeny zařizovací hygienické předměty.
Byl proveden generální úklid celého objektu včetně jídelny,
kanceláří a suterénu. V současné době se připravuje projekt na
opravu střechy, neboť do objektu na několika místech zatéká.
V měsíci únoru začala oprava místnosti ve škole - bývalá
prádelna učitele – se spojí s hasičárnou. Proběhlo také
dokončení prořezu jehličnanů v obci. Javory budou ošetřeny a
prořezány ve vhodném období v letošním roce. V březnu byly
zahájeny práce na novém územním plánu. Již v minulém
zpravodaji jsme Vás informovali, pokud by měl někdo podnět – dobrý nápad – na úpravu územního plánu,
aby nás kontaktoval.
Členové SDH Opočno v měsíci březnu provedli zesílení osvětlení v místní hasičské zbrojnici.
3

.
VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Ještě jednou upozorňujeme na vyhlášku č. 3/2011, která upravuje pravidla pohybu psů
na veřejném prostranství a žádáme majitele o její dodržování.
Příspěvek: Jiřina Čejková – starostka obce

Trhy v Holicích, Holubova ulice: 16. dubna, 14. května, 18. června, 16. července, 13. srpna, 17. září, 15.
října, 19. listopadu, 10. prosince

Termíny odvozu popelnic v roce 2012
Odvoz se bude provádět 1 x měsíčně, a to ve středu dne:

25. dubna

12. září

23. května

10. října

20. června

7. listopadu

18. července
15. srpna

5. prosince
2. ledna 2013
7
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Integrovaná regionální doprava (IREDO) v otázkách
a odpovědích
.
ú
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu
n na
jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji včetně přestupů.
o
Co to v praxi znamená?
Při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku již pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost
r
platit tzv. nástupní sazbu při každém přestupu. Na všech spojích zapojených do sytému
a na
IREDO je dopravce povinen vydat cestovní doklad přímo do cílové stanice bez ohledu
přestupy.
2
Příklad: Cestující z Pardubic chce navštívit Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Již při
nástupu v Pardubicích si může koupit jízdenku IREDO až do Kladrub nad Labem, i přesto, že bude přestupovat v
Přelouči. Za tuto jízdenku zaplatí 32,- Kč. Pokud by použil klasický způsob nákupu dvou jízdenek (v Pardubicích i
b
Přelouči při přestupu) zaplatil by 40,- Kč. Úspora činí 8,- Kč.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování autobusem i vlakem?
ř
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem.
e
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního dokladu je nutné
sdělit, že chcete jízdenku
z
IREDO. Jízdenku nelze použít pouze ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.
n
Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě
a do školy či do práce, vyplatí
4

3
0

se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO.
Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet
jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu
papírové jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední den do školy v Pardubicích, by si musel s využitím
jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní
jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student měsíčně ušetří 25% nákladů na
cestování. Roční úspora v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při použití devadesátidenní jízdenky více než 30%
oproti nákupu jednotlivých jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech? To je možné jak s jednoduchou, tak i s
časovou jízdenkou.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící v Moravské Třebové,
která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase Moravská Třebová – Svitavy, se vrátila odpoledne z práce.
Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se podívat na basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze
zakoupit již ve všech regionálních autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když nejezdím veřejnou dopravou pravidelně?
Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun lze
cestovat v celém systému IREDO.
Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte na výlet s rodinou?
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro pět osob, z toho dva
mohou být dospělí. Cena této jízdenky je 260,- Kč.
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, že o víkendu navštíví nově vybudovaný ski areál na
Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč.
Na tuto jízdenku se nejenom dostane na Dolní Moravu, ale i zpět. Případně si může udělat výlet cestou zpět například
do Litomyšle. Ani v tomto případě nezaplatí nic navíc.
Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte přístup na internet,
můžete si spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru na webových stránkách www.oredo.cz (Menu – IREDO –
Kalkulátor jízdného).
Je možné platit v autobusech jízdné stávajícími čipovými kartami dopravců
Ano. U dopravců, kteří platbu čipovou kartou podporují (například Veolia Transport, ČSAD Ústí nad Orlicí), je při
tomto způsobu platby poskytována sleva 5% z ceny jízdného. Tato sleva platí jen při nákupu jednoduché (nikoli
časové) jízdenky. Na čipovou kartu si můžete rovněž časovou jízdenku, která nabízí mnohem vyšší slevy.
Od začátku roku 2013 se v rámci projektu modernizace odbavovacích zařízení předpokládá zavedení IREDO karet,
které se stanou nosičem jednotlivých i časových jízdenek a budou použitelné u všech dopravců zapojených do
IREDO.
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem
• je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě s průvodcem – poloviční
jízdné
• zdarma se přepravuje kočárek s dítětem
Děti do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %
• děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem
vydavatele, který obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte
Žáci do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5% (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
Studenti do 26 let
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• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
Osoby ZTP a ZTP/P
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce
zdarma
Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené vykonání návštěvy v
průkazu
Držitelé průkazu PTP
• mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO

…………………………………………………………………………………………………………………..
UPOZORNĚNÍ

OREDO Pardubice:

obracíme se na Vás ještě jednou v souvislosti se změnami k 1. 4. 2012, kde je mimo jiné také zapracováno
zrušení některých spojů.
Spoje byly vybírány jednak na základě velmi nízkého využití, ale také s ohledem na schválenou koncepci
Pardubického kraje s tím, že základním požadavkem je přeprava dětí do škol, ze škol a lidí do zaměstnání.
Pokud by náhodou došlo k porušení tohoto záměru, budou v odůvodněných případech příslušné spoje
obnoveny k 10. 6. 2012.
Pro Vaši snadnější orientaci níže uvádíme seznam rušených spojů, které se vás týkají, včetně stručného
zdůvodnění.
linka
IRED
O

linka

spoj

odj.

výchozí zastávka

příj.

konečná zastávka

popis změny

616 650616

15

15:35 Holice,,aut.nádr.

16:12 Trusnov

zrušení spoje

616 650616

16

16:12 Trusnov

16:32 Holice,,aut.nádr.

zrušení spoje

zdůvodnění
možnost jet spojem v
16.22 z Holic
nízké využití, tržba
0,35 Kč/km

…………………………………………………………………………………………………………………
Sociální reforma – přehled změn od ledna 2012
K 1. lednu 2012 dochází k řadě změn v sociální oblasti, především u výplaty sociálních dávek. V platnost vstoupí
nový zákon, který výplatu veškerých sociálních dávek převádí z obcí na Úřad práce České republiky. Jedná se
především o dávky pomoci v hmotné nouzi, tzn. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné
okamžité pomoci. Dále přechází agenda dávek pro zdravotně postižené. Těmi se nově rozumí příspěvek na mobilitu a
příspěvek na zdravotní pomůcky. Tyto dvě dávky od ledna nahrazují dosavadních osm dávek, o než mohli žádat
zdravotně postižení občané. V této oblasti bude úřad práce nyní administrovat i vydávání průkazů mimořádných
výhod. Úřad práce bude zajišťovat i agendu související s příspěvkem na péči a organizaci veřejné služby.
Úředníky, kteří zajišťují výplatu dávek a další zmiňované agendy najdete od 1. ledna 2012 i nadále v přízemí
budovy Městského úřadu Holice, Holubova 1. Podrobnosti o sociální reformě jsou na stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí, www.socialnireforma.mpsv.cz
Nově budou zavedeny tak zvané Karty sociálních systémů. Karta bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním
postižením. S její pomocí budou moci zdravotně postižení čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení
průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě. Karta může sloužit jako karta platební. Dávky si bude
možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na účet.
Od 1. 1. 2012 vyřizuje
a) Úřad práce:
Příspěvek na péči, Dávku hmotné nouze, Příspěvek na mobilitu, Příspěvek na kompenzační pomůcky,
Průkaz ZP, ZTP, ZTP/P, Přídavek na dítě,
Rodičovský příspěvek, Porodné, Příspěvek na bydlení.
b) Městský úřad
Označení vozidla přepravujícího OZP.
c) Okresní správa sociálního zabezpečení
Důchod
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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.

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

ÚMRTÍ

Dne 1. února zemřela paní Františka Motyčková z Francliny ve věku nedožitých 80 let.
Dne 2. února zemřel pan Josef Bezdíček ze Žiky v požehnaném věku 90 let.

„Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.“
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VZPOMÍNKY NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2012
ve fotografiích

„Večerní lední hokej v Trusnově“
přelom leden – únor 2012
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Dne 31. 3. 2012 zorganizoval SDH Trusnov sběr starého železa

SDH Opočno uspořádal
31.3 Okrskovou taneční
zábavu v KD Trusnov.
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připravuje 30. dubna 2012

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v areálu za budovou bývalé školy, začátek v 18.00, občerstvení zajištěno
Pálení čarodějnic se tradičně odehrává v noci z 30. dubna na 1.
května. Lidé byli přesvědčeni, že se v tuto noc slétávají čarodějnice
na čarodějnický sabat. Aby mohly čarodějnice létat potíraly se
nejrůznějšími mastmi, volila se královna sabatu, která vládla tanci i
hostině. O půlnoci před sv. Jakubem a Filipem měly zlé síly moc
škodit lidem a daly se nalézt nejrůznější poklady v podzemních
slujích a jeskyních. Na ochranu před zlou mocí čarodějnic se na
vysoko položených místech pálily ohně. Postupem času se z této
tradice stalo nám dobře známé pálení čarodějnic.

připravuje 26. května 2012

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
připravuje 30. června 2012

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
POZVÁNKA NA FOTBAL - JAROSLAV
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Velikonoce
Velikonoční svátky připadají na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk
připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může
připadnout
na
den
v
rozmezí
od
23.
března
do
26.
dubna.
Velikonoce podle katolické tradice začínají vigilií Neděle Vzkříšení (která završuje velikonoční triduum
Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty) a trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha
svatého. První týden Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv. 40. den Velikonoc je
slavnost Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe a jeho
oslavení u Otce.
Jedním z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek
života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V
souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat; důvodem pojídání vajec o
Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době.
Dalším symbolem je beránek – Židé v něm spatřovali Izrael jako boží stádo, které vede hospodin, a na
Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. Pro křesťany je beránek jedním
ze symbolů Ježíše Krista.
Řehtačka – má svolávat k bohoslužbám v době, kdy umlkají zvony. Ty se opět rozezní na Bílou soboru při
zpěvu Gloria.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka, která symbolizuje předání svěžesti, pružnosti a zdraví
mladého jarního prutu.. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých
a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř
proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami.
Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy.
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC INFORMUJE:
2.3.-20.4.2012 Jiří Platenka – BAREVNÁ FOTOGRAFIE (výstava) Výstava k nedožitým osmdesátým narozeninám
známého holického fotografa. Galerie KD Holice
3.4.2012 19.30 h Školní výlet - kino - Parta spolužáků je pozvána na pobyt do lázní. Přitom zažívá mnoho peripetií,
vtipných situací, ale i osobních dramat. Film je koncertem hvězd českého filmu. Režie: Petr Šícha a Tomáš Magnusek.
Hrají: Libuše Švormová, Sandra Nováková, Stanislav Zindulka, Tomáš Magnusek, Kamila Moučková, Ladislav
Trojan, Jiřina Jirásková, Uršula Kluková a další. Žánr: Komedie. Délka 90minut. Vstupné 75,-Kč
10.4.2012 17.00 h Mach a Šebestová na prázdninách – kino Pásmo krátkých pohádek O líném Honzovi, Cvrček a
slepice, Krtek a vlaštovka, Jak Mach a Šebestová navštívili cirkus, Jak Šebestovi přijeli za dcerou, Jak splnili sen paní
Janderové, Jak se Jonatán stal hrdinou dne, Jak se Mach a Šebestová vrátili z prázdnin., délka 68 minut, vstupné 30,Kč
14.4.2012 19.30 h Turnaj 4 můstků - divadlo Nový zábavný pořad populárního baviče Zdeňka Izera a Šárky
Vaňkové.
17.4.2012 19.30 h Probudím se včera – kino - Komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou láskou do
nedávné minulosti. Režie: Miloslav Šmídmajer, hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefiková a další, délka 120 minut,
vstupné 70,- Kč.
24.4.2012 19.30 h Milování - kino - Dva milostné příběhy dvou generací, matky a dcery, kdy si ani jedna neumí
připustit, že by žila sama. Z Paříže 60. let přes Prahu do současného Londýna. proplouvají tanečním krokem skrze
životy mužů, které milují. České reálie, čeští herci v epizodních rolích a Miloš Forman jako Jaromil Passer. Režie:
Christophe Honoré. Hrají: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Ludivine Sagnier, Miloš Forman. Žánr: Komedie
hudební – přístupno od 12 let. Délka 130 minut. 70 Kc
28.4.2012 19.30 h Sex v šestém patře – divadlo Vytrvalost – Dvojsmyslnost – Frustrace Tri samostatné příběhy,
které mají společné téma – různé podoby lásky. Divadelní soubor KD Holice, režie J. Juračková. Zařazeno v ABO.
100 Kč
Více informací na www.mestoholice.cz/aktuality-holice/kulturni-dum-mesta-holic/poradane-akce

Rozkvetlé jaro
Už je jaro, vím to přesně,
už rozkvetly první třešně.
Včely létají o sto šest
na všechno, co vidíš kvést.
Narcisky a tulipány
taky voní na všechny strany,
šeřík už též rozkvétá,
odvede nás do léta.

Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 2012.
Vydává: Obec Trusnov,Trusnov 62, PSČ 534 01, IČO:00274429, MK ČR E 20428, e-mail:
ou.trusnov@worldonline.cz, vychází čtvrtletně, 80 výtisků, zdarma, Za obsah odpovídá: Jiřina Čejková –
starostka obce, zpracovala: Lenka Vojtíšková, tel. 725241455, e-mail: v.lenda@seznam.cz , neprošlo
jazykovou úpravou.
Navštivte naše internetové stránky, na kterých mimo jiné naleznete i tento zpravodaj v barevné podobě
www.holicko www.obectrusnov.cz
Uzávěrka příštího čísla: 28. června 2012
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