a zpravodaj místních částí Franclina, Opočno, Žika

1/2013

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, vítám Vás v novém roce 2013,
přeji Vám hodně š těstí, zdraví a spokojenosti a hlavně abychom i
nadále vás příjemně informavali o dění v naš í obci a vy se zájmem
četli a četli....

PRANOSTIKY
1. Nastane-li Nový rok v úterý, bude zima ještě krutější, ale lze
očekávat úrodný rok.
2. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží (19.1.)
3. Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je (24.1.)
4. Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc (2.2.)
5. Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
6. Najde-li Matěj led, seká ho hned, nenajde-li, dělá ho hned (24.2.)
7. Jaký mráz bude večer v noci na svatého Matěje, takový bude za
40 dní pořád.
8. Na svatého Longina práce v poli začíná (15.3.)
9. Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok (19.3.)
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Je tu zima nezima,
chybí bílá peřina.
Mráz nás sice štípe do
tváří,
ale bílé vločky nezáří.
Padej, prosím, sněhu z
nebe,
ať nás každá vločka,
Ať je všude kolem bílo..
Hurá! Právě nasněžilo!

Vážení spoluobčané,
Před několika desítkami hodin jsme si v našich rodinách připili perlivým šampaňským na přivítání
nového roku a současně se rozloučili s rokem starým. Mnozí z nás oslavují přelom roku v kruhu
nejbližších, jíní se snaží přivítat nový rok v proudu oslav a zábavy. Uchovejte si tyto slavnostní
chvíle z vánočních a novoročních svátků po celý rok, mějte se rádi, mějte rádi naši obec a
zachovejte si úctu jeden k druhému. K tomu samozřejmě patří hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně
trpělivosti při řešení případných osobních i pracovních problémů.To vše Vám přeji jménem svým i
jménem celého obecního zastupitelstva.
ÚSPĚŠNÝ ROK 2013 – AŤ SE VÁM DAŘÍ !
Čejková Jiřina
Starostka

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 18. 10. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu ke dni 18. 10. 2012, tj. 2 424 661 Kč
2. Dohodu s pronajímatelkou Pohostinství o doplacení dluhu na nájemném
3. Zaslání upomínek dlužníkům
4. Prodej 26 ks akcií BUS Chrudim
5. Ponechání požárního auta SDH Opočno za sjednaných podmínek
6. Změnu poplatků za energie v pronajímaných budovách
7. Ukončení smlouvy s f. Real-Soft Brno
8. Oslovení p. Fligera-opravy střech na OÚ a II. etapa Pohostinství
9. Vyúčtování voleb
10. Jmenování inventarizační komise
11. Rozpočtové opatření č. 10
12. Vyhlášení výběrového řízení na komunikaci Žika

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 15. 11. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu ke dni 15. 11.
2012, tj. 2 602 071 Kč
2. Pronájem parcely č. 122/4 – louka
v Opočně
3. Schválení úvěru na akci Žika cca
1 000 000 Kč
4. Vyřazení pozemků z evidence /na zákl.
kupních smluv/
5. Rozpočtové opatření č. 11

2

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Ústní žádost p. Jakubce o výstavbu přístřešku
2. Možnost pronájmu obecního bytu v budově čp. 65
- zajištění poptávky na výměnu oken
3. Informace o prezidentských volbách
4. Informaci Kraj. soudu HK o zabavení majetku v Opočně
5. Informaci Policie ČR o přestupku v Opočně

Zprávy z jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 7. 12. 2012
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Stav fin. prostředků na účtu k 7. 12. 2012, tj. 2 738 854 Kč
2. Návrh vyhlášky obce č.1/2012 o místních poplatcích za odvoz netříděného odpadu
/zákon 565/1990 – novelizace od 1. 1. 2013/
3. Podmínky pro rozdělování výtěžku z loterií a sázek podle zák. 202/1990 § 41 odst. 3
/zveřejněno na webu a ve vývěsce/
4. Výsledek dílčího auditu za rok 2012
5. Rozpočet DSOH Holicko r. 2013
6. Rozpočet DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice r. 2013
7.Výsledek výběr. řízení na vodoměrnou šachtu vodovod Chroustovice
8. Inventarizační komisi ve složení – předseda p. Říhová, členové p. Jakoubek, p. Jílek
9. Rozpočtové opatření č. 12
10. Jmenování výběrové komise na akci komunikace Žika
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Dotace SDH –nebylo předloženo – netýká se požárního sportu
2. Dárky-balíčky na besídku MŠ Uhersko ve výši 1992,- Kč – zúčastní se p. Friml
3. Stav prací na územním plánu
4. Zpívání koled 15. 12. 2012 v 17. 00 hod.
5. Informaci Morasu o účtování el. energie v bytě čp.65 – zajistit do budoucna vlastní přípojku

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 12. 12. 2012
Zastupitelstvo schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.

Stav fin. prostředků na účtu ke dni 12. 12. 2012, tj.2 714 246 Kč
Plnění rozpočtu k 30. 11. 2012
Rozpočet obce na r. 2013
Vyhlášku obce č. 1/2012 o místních poplatcích za odpady
Výsledek výběrového řízení na akci komunikace Žika

S T A T I S T I K A obyvatel k 31. 12. 2012
K 31. 12. má obec přihlášeno k trvalému pobytu 234 obyvatel. Průměrný
věk je 43,5 roku.
Žen je v obci přihlášeno 109 – prům. věk 42,7 roku, mužů 125 – prům. věk 44,3 roku.
Počet obyvatel dle jednotlivých obcí:
Trusnov
139
tj. 59,42 % obyvatel
Franclina
21
8,97 % obyvatel
Opočno
53
22,64 % obyvatel
Žika
21
8,97 % obyvatel
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Ve IV. čtvrtletí byla provedena oprava úžlabí na budově obecního úřadu,
neboť do místností zatékalo a opadávala omítka. Rovněž byla provedena
oprava střechy na pohostinství. V souvislosti s rekonstrukcí střechy na
kulturním domě bylo zjištěno, že stávající hromosvod je nevyhovující a je
třeba vyměnit vrchní vedení. Byla zadána objednávka. V bytě čp. 65 bylo
provedeno odpojení vytápění chodby od KD, takže byt má nyní samostatné
vytápění kotlem na tuhá paliva.Současně
byla provedena oprava a výměna
radiátorových článků,které byly prorezlé a
vytékala jimi voda. Okna v bytě jsou shnilá a nejdou zavírat. Byla vypsána
poptávka na jejich výměnu, zakázku získala firma Ševčík Pardubice, která
byla nejlevnější . Cena oken v celém bytě bude cca 28 tis. Kč.
U bývalé školy byla provedena likvidace záhonu starých, většinou planých
růží a se souhlasem a na doporučení Agentury ochrany přírody byly
pokáceny 2 javory. Javory byly ztrouchnivělé, odlamovaly se z nich při
větru větve. Na jaře budou nahrazeny javory i růže novou výsadbou.
Proběhlo :

odkalování

dovybavení odpočinkového místa Dr. Holuba
zastřešení bude provedeno v roce 2013.
oprava osvětlení

Stručná informace k nové vyhlášce obce č. 1/2012, která platí od 1.1.2013:
Vyhláška se týká zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatníkem je:
a/fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
b/fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba
Kalkulace je vytvořena na základě skutečných údajů r. 2011.
Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu celkem
133 932,- Kč/rok
Počet plátců celkem /vč.rekreačních objektů/
261
Průměrné náklady na jednoho plátce činí
513,-Kč/rok
Cena za odvoz odpadu bude v roce 2013 u všech plátců stejná, a to 450,- Kč. Obec bude doplácet na
každého plátce 63,- Kč. Částka 450,- Kč může být pro rok 2013 zachována pouze proto,že obec dostává
odměny za tříděný odpad, a z této částky pokrývá rozdíl mezi skutečnou cenou a cenou hrazenou
poplatníkem.
Osvobozeny od poplatku jsou pouze osoby s průkazem ZTP.
Přesné a podrobné znění vyhlášky najdete na webových stránkách obce a k nahlédnutí je na obecním úřadu .
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Termíny odvozu
popelnic v roce
2013

2. ledna

30. ledna

27. února

27. března

24. dubna

22. května

19. června

17. července

14. srpna

11. září

9. října

6. listopadu

4. prosince
Svozový den - STŘEDA - po 4 týdnech

Výzva k předkládání projektů


Číslo výzvy MAS Holicko: 5

Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
(EAFRD)
Osa: IV. Leader
Opatření: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie


Identifikace MAS

Místní akční skupina (MAS): MAS Holicko, o.p.s.
Strategický plán Leader (SPL): 5P Holicka; Pohodové – Přitažlivé – Pohostinné – Podnikavé – Prosperující
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000157
Sídlo MAS: MAS Holicko, o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Předpokládaná alokovaná částka: 3.622.000,- Kč, z toho Fiche 1 - Volný čas aktivně: 1.254.000,- Kč, Fiche 2 Zelená pro mikropodnikatele: 1.184.000,- Kč a Fiche 4 - Venkov - balzám pro města: 1.184.000,- Kč.
Kolo příjmu PRV, ve kterém budou Žádosti registrovány na SZIF: 18. kolo PRV


Termíny a příjem výzvy, způsob podání

Vyhlášení výzvy: 6. prosinec 2012
Příjem žádostí: od 10. prosinec 2012 od 8:00 hodin do 18. ledna 2013 do 12:00 hodin v sídle MAS Holicko, o.p.s.,
MěÚ Holice, Holubova 1, 534 14 Holice, v kanceláři pana starosty Mgr. Ladislava Effenberka
Způsob podání: Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí k
podání žádosti) žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh do sídla MAS Holicko, o.p.s., MěÚ
Holice, Holubova 1, 534 14 Holice, a to do rukou Ing. Michaely Kovářové – ředitelky MAS po předchozí
domluvě na telefonu 775 302 057 nebo do rukou Bc. Jany Červinkové - manažerky MAS po předchozí domluvě
na telefonu 775 590 949. Všechny neúplné žádosti nebo žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky
vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.
Seminář: Školení předkladatelů projektu proběhne dne 17. prosince 2012 od 15:00 hodin na Obecním úřadě ve
Chvojenci a 8. ledna 2013 od 15:00 hodinna Obecním úřadě v Dolní Rovni. Potenciální předkladatelé projektů budou
seznámeni se základními požadavky a specifiky předkládání projektů.
Zasedání Programové a výběrové komise: Veřejná obhajoba projektů a zasedání Programové a výběrové komise
proběhne dne 27. února 2013 od 14:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích.
V rámci 5. výzvy pro příjem žádostí budou přijímány projekty pro následující Fiche:
1_Volný čas aktivně (Podrobné podklady pro žadatele naleznete zde)
2_Zelená pro mikropodnikatele (Podrobné podklady pro žadatele naleznete zde)
4_Venkov – balzám pro město (Podrobné podklady pro žadatele naleznete zde)
Průběžné informace poskytuje ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, e-mail:
mas.holicko@seznam.cz, michaela.kovarova@institutpr.eu nebo manažerka pro realizaci SPL Bc. Jana Červinková,
tel.: 775 590 949, e-mail: mas.holicko@seznam.cz, jana.cervinkova@institutpr.eu.
Odpovědnost za realizaci programu má společnost MAS Holicko o.p.s., IČ: 27511448
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Uskutečněné semináře pořádané MAS Holicko
Ve dnech 21. 11. 2012 a 27. 11. 2012 se v Býšti a Trusnově uskutečnily
semináře zaměřené na možnosti získání dotace z programu LEADER v
roce 2013. Zájem byl velký. Budoucí žadatelé o dotaci se zde dozvěděli
veškeré informace o jednotlivých fichích, způsobilých výdajích a přípravě
žádosti o dotaci.
Pro ty, kteří se zúčastnit nemohli a mají nějaký projektový záměr, o kterém
si myslí, že by byl vhodný k podpoře nebo se nemohou rozhodnout, jestli
by bylo podání žádosti o dotaci pro ně výhodné, doporučujeme tento záměr
zkonzultovat s manžerkami MAS Ing. Michaelou Kovářovou, tel.: 775
302 057, e-mail: mas.holicko@seznam.cz nebo Bc. Janou Červinkovou,
tel.: 775 590 949, e-mail: mas.holicko@seznam.cz.

Začíná zima pozor na vodoměry !!!
„Doporučujeme, aby lidé vodoměr před zimou řádně zabezpečili. Velkým problémem často bývají otevřená
okna ve sklepech, kde bývají vodoměry umístěny. Při velkých mrazech, ale ani uzavření oken nemusí stačit.
Pomůže proto provizorní izolace potrubí a vodoměru.“ Pokud mají lidé vodoměr venku, krycí vrstva
prostřednictvím izolačního materiálu je nutná. Uvnitř obydlí je také potřeba ochrana potrubí stejně jako
venku. V případě delší nepřítomnosti, je-li to možné, by neměli vlastníci nemovitosti vypínat během mrazů
úplně své topení. Je třeba uzavřít uzávěr před vodoměrem vyprázdnit potrubí za ním. Za ochranu vodoměru
odpovídá vlastník nemovitosti.
Pokud se poškodí, protože vlastník podcenil jeho ochranu, hradí si náklady na výměnu sám!
Toto připomínáme z důvodu zkušeností v loňském roce, kdy bylo takto vyměněno více jak 25 vodoměrů.
za správce vodovodu, Milan Čáslavský, vedoucí HOŽP, Městys Chroustovice, tel. 725092587


Pour Feliciter, Fideliter, Fortiter 2013!
Přeji všem občanům Trusnova a okolí „JEN TO NEJLEPŠÍ…!“ Zejména pak co nejlepší zdravotní stav a
psychickou pohodu, úspěchy a štěstí ve všech oblastech života, optimismus, radost a lásku – a vše, co
potřebujete k (aspoň relativně) spokojenému životu – a v pořadí, jaké Vám bude vyhovovat…! J
S úctou a pozdravem
Váš senátor
JUDr. Miroslav Antl


Informace sociálního odboru – Euroklíč
Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, kteří mají bydliště v Pardubickém kraj
i, můžou získat zdarma EUROKLÍČ, a to na Městském úřadě v Holicích, sociálním odboru. Je nutné předložit ob
čanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazu, bude do ,,Evidenční karty Eur
oklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některých z cílových skupin.Euroklíč zajišťuje rychlou a důstoj
nou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evrop
y, u nás je již ob-sazeno přes 500 míst (např. na úřadech, ná-dražích, čerpacích stanicích, v obchodních
centrech apod.).
Ing. Jana Faltusová, vedoucí sociálního odboru, tel. 466 741 270
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Dobrý den.
Se zájmem jsem si přečetla na Vašich webových stránkách Váš zajímavý zpravodaj plný dění z Vaší vesničky. Ráda bych touto
cestou poprosila o vytisknutí naší nabídky ze vzdělávacího centra Paprsek z Dolního Jelení, které je jen kousek od Vás. Věnujeme
se pohybovým programům a výuce anglického jazyka pro širokou veřejnost, které se průběžně obměňuje a rozšiřuje. Věřím, že by
naše nabídka mohla oslovit i Vaše obyvatele. Předem děkuji a přeji Vám úspěšný vstup do nového roku 2013.
Za Paprsek Ivana Veselá

Vzdělávací centrum Paprsek v roce 2013 nabízí :
Jednorázové cvičební hodiny:
Roztančená středa 18:45 – taneční hodina
Regenerujeme svá těla – středa od 20 hodin – protahovací, relaxační cvičení
Stepy + posilování – pátek 18:45
Cvičební 3 měsíční kurzy – Leden – březen :
Zdravá záda, Buď fit – cvičení se zátěžovými čínkami, Zpátky do kondice a nově Krásné tělo s
velkými míči / fitbally/.
I nadále pokračujeme ve cvičení rodičů s dětmi od 12 do 18 měsíců, zdravých zádíčkách pro děti od 4
do 10 let a ve cvičebním kurzu Aktivní babička.
Plánujeme otevření nového cvičebního kurzu - cvičení pro maminky s dětmi od 6. měsíců.
I když kurzy anglického jazyka vstupují do druhého pololetí, případní noví zájemci nás mohou
kontaktovat.
Věnujeme se předškolním dětem od 3 let a středoškolákům. Pro dospělé máme čtyři úrovně –
začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí.
Speciální akce: prázdninová angličtina pro školáky v době jarních prázdnin.
Více aktuálních informací naleznete na našich webových stránkách:
www.paprsek.webuje.cz či na naší nástěnce na budově Obecního úřadu v Horním Jelení
(vedle veřejného WC).
Rádi Vás u nás přivítáme. Naší snahou je nabídnout různorodost a stále se progresivní cestou
rozvíjející nabídku aktivit.
Jsme sice malé centrum, ale profesionální a osobní přístup spolu s kvalitním zázemím je naší
prioritou.
S přáním pohodového roku 2013
Vzdělávací centrum Paprsek Dolní Jelení
www.paprsek.webuje.cz 777 012 474, 608 228 176 vzdelavacicentrumpaprsek@seznam.cz

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
Volby do zastupitelstev krajů proběhly ve dnech 12.-13.10.2012. V našem
volebním okrsku bylo v seznamu voličů zapsáno 188 občanů. Možnosti jít
volit využilo 111 z nich, což představuje 59,04 %.
Za jednotlivé obce:
TRUSNOV - celkem 114 voličů – volilo 76 tj. 66,67 %
ŽIKA celkem 16 voličů – volilo 7 voličů tj. 43,75 %
FRANCLINA – celkem 19 voličů – volilo 16 voličů tj. 84,21 %
OPOČNO – celkem 39 voličů – volilo 12 voličů tj. 30,77%
V naší obci nejvyšší počet hlasů získala ČSSD s 46 hlasy, na druhém místě skončila KSČM s 21 hlasy a
jako třetí se umístila Strana soukromníků ČR zároveň s ODS se 7 hlasy.Na
dalších místech skončily Nezávislí, Koalice pro
Pardubický kraj - 5 hlasů, Strana svobodných občanů,
TOP 09 - 4 hlasy, Východočeši - 3 hlasy, Strana práv
občanů Zemanovci,
Česká pirátská strana, Strana
zelených - 2 hlasy, Suverenita, KSČ - 1 hlas. Jeden hlas
byl neplatný.
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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.

Dobré ráno, krásný den, snad se Vám zdál krásný sen, a dnešek bude
ještě lepší, přejeme Vám všechno nejlepší!

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

SŇATEK UZAVŘELI
20. října 2012

Iveta Tomášková a Jiří Machka
Štěstí - to je jedno slovo, které Vám dnes chceme přát,
obsahuje všechno z toho, co Vám může život dát.
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VZPOMÍNKY NA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2012
ve fotografiích

zima nás překvapila brzy - 27. 10. 2012

výlov OBORA - 27. 10. 2012
výlov LODRANT - 1.11.2012

výlov Žika

9

Vánoční strom - "tentokrát už od lesa"

28. listopadu byl postaven "vánoční strom" , rozvícen byl až
byl o prvním adventním víkendu - 1. prosince
5. prosince nás navštívili:

15. prosince - Vánoční koledy

a také vánoční turnaj ve stolním tenise v místním kulturním zařízení v Trusnově

dvouhra:
1. místo - Štolba, 2. místo - L. Chadima, 3. místo - M.Vojtíšek
čtyřhra:
1. místo - J. Kudrna ml., S. Roček
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SILVESTR - SPORTOVCI
Letos, na silvestra uspořádal Spolek přátel
sportu "silvestrovský sranda mač". Počasí
přálo a nechybělo ani malé "silvestrovské
občerstvení".
SPORTU ZDAR
Za Spolek přátel sportu přejeme do nového
roku hodně štěstí, zdraví a hlavně
sportovního ducha.....

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ UHERSKO pořádá 19. ledna 2013

MYSLIVECKÝ PLES
v kulturním domě v Trusnově,
občerstvení, bohatá myslivecká tombola
od 20.00 h, bližší info u členů MS
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SDH TRUSNOV připravuje 1. února 2013

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v budově bývalé školy, od 20.00 hodin
Bližší informace na plakátech a na www.obectrusnov.cz

Připravujeme také

DĚTSKÝ KARNEVAL
únor/březen 2013 od 14.00 hodin v KD Trusnov.
Bližší informace týden před akcí - plakáty,

Prezidentské volby ČR
V letošním roce se uskuteční první přímá volba prezidenta republiky. Volba bude dvoukolová, stejně jako je
tomu při volbě senátorů. Vítězem se stane ten kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu hlasů.
Pokud se tak nestane, dva nejúspěšnější kandidáti postoupí do druhého kola. Mezi nimi pak rozhodne
naprostá většina hlasů.
Datum konání:
Termín prezidentských voleb je 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo se bude konat 25. a 26. ledna
2013.
Průběžné informace ohledně konání voleb (místo, čas...) jsou již nyní na úřední desce, popř. na
internetových stránkách naší obce. Tyto informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

POKUD DOJDE K NĚJAKÉ ZMĚNĚ, BUDETE VČAS INFORMOVÁNÍ!!!
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v DUBNU 2013.
Vydává: Obec Trusnov,Trusnov 62, PSČ 534 01, IČO:00274429, MK ČR E 20428, e-mail:
ou.trusnov@worldonline.cz, vychází čtvrtletně, 100 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. března 2013
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