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Vážen í č ten ář i, m il í sp olu obča né, m áme tady alespoň podle k alendáře J AR O . S j arem př ic ház í všec hn o
to pěk né, m ilé a př íjem né, na c o v mraz ivý c h dnec h vš ic hn i čekáme – hřej ivé slu nečn í paprsky,
probouze j íc í se př íroda, barev ný svě t k olem nás a s tím i př íje mně jš í n álada a rad ost ze ž ivo ta . Pr vn í
tráva, prvn í květy, proc házky v přír odě v on íc í svěž ím vzd uc hem… Ale m y máme i tr oc hu j iné j aro, tak
troc hu d ivadel n í. P o 4 le tec h opě t oc ho tn íc i připrav il i, jak j iž ukazu je obrázek - LUC ER NU …
PRANOSTIK Y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je-l i zel ený čtvrtek bíl ý, tak je l éto te pl é.
Vel ký pátek dešti vý – d ěl á rok ží zni vý.
Duben chl adný a dešti vý, úro da nás navští ví.
Jsou-l i májové hři by červi vé, bude su ché l éto.
Kdy ž máj vl áhy nedá, č erven se pře dá.
V červnu dešti vo a chl adno zp ůsobí rok ne úrodný snadn o.
Červen st ál ý, prosi nec dokon al ý.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z pracovního jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 21. ledna 2015
OZ schvaluje:
1. Strategický plán rozvoje obce Trusnov na rok 2015 – 2025
2. Rozpočtové opatření č. 10
3. Stanovení termínu výplaty peněz na dohodu o provedení práce – Vzhledem k tomu, že účetní obce je
přítomna každé úřední hodiny, stanovili jsme termín na výplatu peněz z těchto dohod – druhou
středu v měsíci od 18.00 – 19.00 hodin.
4. Instalaci plynového topení do obecního bytu
5. Přepojení elektřiny na budově jídelny
6. Výši místních poplatků - místní spolky …200 Kč za den, místní obyvatelé …500 za den + energie,
cizí …. 1000 za den + energie
OZ bere na vědomí:
1. Informaci o územním plánu
2. Informaci ing. Hemera o rozšíření dotačního titulu na opravu silnic
3. Obrázek na kapličce v Opočně - P. Hloupá informovala o rozbitém skle na obrázku nad vchodem
do kapličky v Opočně. Necháme ho zasklít, popř. opravit.

Zprávy z pracovního jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 18. 2. 2015
OZ schvaluje:
1. Stav účtů: ČNB 569 817,-, ČS 1 288 874,2. Zvýšení mzdy p. Kolenové – zastupitelé se rozhodli zvýšit mzdu na úroveň mzdy předešlého
účetního
3. Příspěvek – Pasíček – 2000 Kč - . Byla uzavřena darovací smlouva s Pasíčkem – záchranná stanice
zvířat – 2000 Kč.
OZ bere na vědomí:
1. Informaci o dotaci na zastřešení odpočinkového místa – je požádáno o dotaci na zastřešení
odpočinkového místa
2. Vystěhování

ordinace

praktického lékaře Po dohodě
se zástupci Obecního úřadu na
Uhersku

a

s praktickým

lékařem

MUDr.

Bohdanem

Flídrem,

jsme

vystěhovali

ordinaci na Uhersku. Nábytek je v našem vlastnictví, a pan doktor již nemá zájem ordinaci na
Uhersku provozovat.
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3. Informace o dotaci na kompostéry - Vzhledem ke splnění podmínek o likvidování biologického
odpadu obec požádala přes Svazek obcí Holicka o dotaci na kompostéry. Ty by měly být na každém
popisném čísle po dobu 5 let v nájmu a poté převedeny do vlastnictví majitelů čp.
4. Výběr poplatků - je stanoven termín 14. března od 8.00 – 9.30 OÚ Trusnov, 10.00 – 10.30 hasičárna
Opočno.

Zprávy z veřejného jednání zastupitelstva OÚ v Trusnově ze dne 20.3.2015
OZ schvaluje:
1. Plnění rozpočtu k 28.2.2015
Zprávu

o

plnění

–

rozpočtu

k 28.2.2015 přednesla účetní obce
p.Kolenová Markéta. Z výkazu pro
hodnocení rozpočtu informovala o
nejvýznamnějších položkách na straně příjmů i výdajů. Celkové příjmy byly ve výši 409 800,- Kč,
z toho daňové 379 300,- Kč. Celkové výdaje činily 215 500,- Kč, výsledkem je kladné číslo
194 300,- Kč. Zpráva o plnění rozpočtu byla všemi hlasy schválena.
2. Stav finančních prostředků na účtech k 28.2.2015 v celkové výši 1 692 241,- Kč - Účetní obce
rovněž informovala o stavu financí na účtech – u ČNB je 606 217,- Kč, na účtě České spořitelny
1 086 034,- Kč. Stav fin.prostředků byl zastupitelstvem schválen
3. Závěrečný účet obce za rok 2014 - nejvýznamnější položky na straně příjmů a výdajů přednesla
p.Kolenová. Celkové příjmy včetně převodů z rozpočtových účtů / 1 584 700,- Kč/ byly ve výši
4 986 860,83 Kč a celkové výdaje /rovněž včetně převodů/ ve výši 3 804 748,36 Kč. Výsledkem je
kladný rozdíl 1 182 112,47 Kč. Zpráva byla zastupitelstvem schválena.
4. Zprávu o výsledku auditu za rok 2014 - přednesla místostarostka p.Vojtíšková. Audit proběhl dne
26.2.2015 se závěrem – nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva byla zastupitelstve m
schválena.
5. Prodej pozemků dle vyvěšených záměrů

–

přednesl p. Friml – jedná se o p.č. 592 pod
rychlostní silnicí u Jaroslavi o výměře 808
m2, kde jsou spoluvlastníky obce sdružené
v Lesním družstvu. Prodej pro ŘSD bude
uskutečněn v ceně 84,- Kč/m2 a rozdělen na
čtyři díly /obce Trusnov, Uhersko, Ostřetín,
Dolní Roveň/. Prodej p.č. 362/1 v Opočně pro p.N. a sl.B – používaná u obývané nemovitosti.
Prodej pozemků byl zastupitelstvem schválen.
6. Rozpočtové opatření č.2
3

OZ bere na vědomí:
1. Zprávu

o

strategickém plánu

rozvoje obce na rok 2015-2025 –
byl

zpracován

při

podávání

žádosti na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR o dotaci na zastřešení
odpočinkového místa, kde dotace
by měla činit 70 % z celkové
ceny, tj. 109 305,- Kč
2. Zprávu o nutnosti zajišťování
sběru biologického odpadu – od
1.4.2015

platí

pro

obce

zajišťování sběru biologického odpadu – návrh pro každé číslo popisné pořídit kompostér 1000 lt /při
možnosti čerpání dotace/. Občané by je užívali na základě nájemní smlouvy, po 5 letech by se staly
majetkem uživatele. Na likvidaci větví apod. se uvažuje o pronájmu kontejneru od firmy p.Horáčka
ze Slatiny /výše nájemného 3,-Kč/den/.
3. Zprávu o záměru prodeje pozemků v Opočně pro ŘSD - o výměře 41 m2.
4. Diskusní příspěvky – diskuse p. Horáčka o vlastnictví chodníků a pozemků pod nimi – je třeba zjistit
na Krajském úřadě.
Trhy v Holubově ulici v Holicích:
Třetí březnové pondělí, tj. již 16. března, proběhnou v Holubově ulici pravidelné trhy. Další trhy v Holubově
ulici budou vždy v pondělí v těchto termínech: 13. dubna, 18. května, 15. června, 13. července, 17. srpna,
14. září, 19. října, 16. listopadu a 14 prosince 2015.

Termíny odvozu popelnic v roce 2015
22. dubna 2015
20. května 2015
17. června 2015
15. července 2015
12. srpna 2015
9. září 2015
7. října 2015
4. listopadu 2015
2. prosince 2015
30. prosince 2015
Svozový den –středa - po 4 týdnech

13.března proběhl sběr
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
4

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků již proběhl, avšak ne všechni mají ještě zaplaceno. Proto je
upozorňujeme, že mohou zaplatit každou středu od 18.00 – 19.00 hodin na OÚ, popř. na č.ú.
1205463329/0800, jako variabilní symbol uveďte prosím čp. a do poznámky příjmení.
Výše poplatků je 450 Kč za osobu a rekreační objekt. Poplatek za psa je 50 Kč, za 2 psy 200,- Kč a za
každého následujícího 100 Kč.
_______________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval několika větami ohledně sběru biologického
odpadu v obci.
Od 1. 4. 2015 jsou obce podle zákona povinny zajistit sběr
biologického odpadu (tráva, listí, slupky od ovoce, větve stromů apod.)
Základem bude předcházení sběru do velkoobjemového kontejneru.
Na valné hromadě Svazku obcí Holicka bylo dohodnuto, že svazek
požádá Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na domácí kompostéry.
V případě kladného vyřízení dotace by každé číslo popisné dostalo jeden
kompostér o obsahu cca 1000 l. Rozdílnou cenu mezi dotací a skutečnými náklady by zaplatila obec. Časový
termín dodávky kompostérů by byl ve druhém pololetí tohoto roku. Ale opět podotýkám, že jen v kladném
vyřízení žádosti o dotaci.
Zároveň byla podepsána dohoda s firmou Horáček ze Slatiny, která má
oficiální oprávnění na zpracování biologického odpadu. Tato firma by
přistavila velkoobjemový kontejner na sběr biologického odpadu. Bohužel
mohou poskytnout jen jeden kontejner, který by zatím putoval mezi Trusnovem a Opočnem, podle potřeby
nebo podle naplnění kontejneru. Na Franclině v Žice by se to muselo řešit individuálně dle potřeb občanů
těchto osad. Kontejner by byl v Trusnově přistaven za Obecním úřadem a byl by volně přístupný celý
týden. V Opočně musíme ještě místo přístavby kontejneru upřesnit. Bližší informace od kdy bude kontejner
přistaven vyhlásíme rozhlasem.
Tímto zároveň žádáme občany, aby do přistaveného kontejneru vhazovali jen odpad biologicky
rozložitelný a ne jiný. Prosíme nevhazujte plasty, sklo, železo, stavební suť a jiné…

Děkuji

Milan Friml - starosta

Pálení trávy nově hlaste přes internet http://paleni.hzshk.cz/
Hradečtí profesionální hasiči představili novinku při ohlašování pálení trávy a klestí a vyzývají veřejnost,
aby ji využívala v co největší míře. Zavedli na svých internetových stránkách rubriku, kde lze pálení
oznámit. A jak upozornili, je to pro ně jednodušší cesta než klasická telefonická ohlašování od občanů.
„Dnes většina ohlášení probíhá telefonicky, což vede ke zvýšení zátěže operátorů tísňového volání. Prosím
proto občany, aby k tomu využívali přednostně aplikaci na našich webových stránkách. Není třeba se
jakkoliv registrovat a vyplnění potřebných údajů trvá jen několik málo minut,“ uvedl Ondřej Sezima z HSZ
Královéhradeckého kraje.
Čerpáno z Pardubických novin
5

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.

Ať štěstí máš a zdraví taky
a všeho dalšího mraky,
prostě ať nic ti nechybí,
přejeme krásné narozeniny.

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

ÚMRTÍ
Dne 8. března 2015 zemřela paní Jana Janáčková z Francliny ve věku 70 let.
"Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál."
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VZPOMÍNKY NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2015 ve fotografií
VALNÁ HROMADA SDH
TRUSNOV 10. 1. 2015

Vážení hasiči a vážení hosté!
Uplynul rok 2014 a my se tu opět
scházíme na výroční valné hromadě, abychom
zhodnotili naši práci a připomněli si akce

konané v loňském roce.
Činnost Sboru dobrovolných Hasičů v Trusnově
začala přípravou na Valnou hromadu, která se konala 17.
ledna 2014 v budově bývalé školy v Trusnově. Na této
valné hromadě jsme hodnotili uplynulý rok. Naši zástupci
SDH se rovněž zúčastnili druhý den tj. 18. ledna výroční
valné hromady sousedního SDH Opočno.
Naše preventivní činnost v obci spočívá v kontrole a údržbě hydrantové sítě, hasičského materiálu a
zbrojnice. Po celý rok jsme jako vždy zabezpečovali údržbu hasičské techniky tak, aby
byla v akceschopném stavu. Technika byla překontrolovaná a zazimována.
O materiál uložený ve zbrojnici jak v majetku SDH, tak majetku obce je řádně
pečováno. Majetek byl připraven k inventarizaci. Inventarizace byla provedena Obecním
úřadem a vše bylo shledáno v pořádku.
12. dubna jsme provedli sběr starého železa. Téhož dne večer jsme se zúčastnili
Okrskové valné hromady. Ta se konala v místním kulturním domě. Pořádal ji sousední
sbor SDH Opočno.
V měsíci červnu jsme se zúčastnili okrskového kola v Opočně. Muži byli čtvrtí a ženy druhé. Před
touto akcí sbor pořídil nový koš, dvě savice a dvě proudnice za cca 11 tisíc Kč, kterými jsme nahradili již
staré a nevyhující. 14. června jsme uskutečnili grilování prasátka. 20. září se muži zúčastnili námětového
cvičení okrsku na Týníštku.
Zástupci našeho sboru navštívili živnostenský úřad v Holicích a zajistili koncesní listinu, která je od
letošního roku potřeba pro konání našich akcí např. posvícení. Koncese stála sbor 1 000 Kč.
Letos jsme uspořádali posvícení o trochu později. Hudba neměla volný termín. Tak se tedy
„sousedské posezení“ konalo až 11. října v místním kulturním domě. Během roku byl dvakrát postaven stan
v Moravanech. Také byl proveden úklid hasičské zbrojnice a jejího okolí.
U příležitosti životního jubilea jsme navštívili naše členy a předali jim balíčky. Letos jsme navštívili
osm občanů. Letos nás opustili naši
dlouhodobí členové našeho sboru a to:
p. Roček Václav, p. Buriánek Vlastimil, p.
Dědičová Hana a p. Čejková Jiřina, odhlásil se pan
Johan Stanislav. K dnešnímu dni máme 55 členů,
z toho 28 žen. Náš sbor řídí 11-ti členný výbor,
který se v loňském roce sešel 3x. Na letošní rok je
plánován opět zmiňovaný sběr starého železa,
okrsková valná hromada v KD Trusnov 18. dubna,
kterou pořádá náš sbor a tímto vás všechny zveme.
Během léta se zúčastníme jak ženy tak muži
okrskové kola a hlavně oslav 150 let založení sboru
dobrovolných hasičů v Radhošti a na podzim se budeme snažit opět připravit posvícenskou zábavu.
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VALNÁ HROMADA SDH OPOČNO 31. 1. 2015

Zástupc i na šich s porto vců se zúčastn il i tu rnajů ve st oln ím te nis u v oko lní
obci Radh ošť, kde se um ístili na krásném 1. místě – M. Vo jtíše k st, 2.
místo Ma rek Vojt íšek, 4. místo Miros lav Ja koubek a v obci Tyníšť ko by l M.
Vojtíšek st. dru hý. Turna je se vydařili…..
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Jak j iž v roce 200 9 a následně 20 11 tak i v roce 2 015
se opět trus nov ští och otníc i r ozhodl i nacv ičit další
divadelní hru. Po DĚV ČETI Z HOR a KUBO, to je nyní
divadelní
hra
A lo ise
Jirá ska LUC ERNA. Je
z ro ku 1905 a je vůbec
nejhra něj ší čes kou h rou
všec h dob. Ode hrává se
v histor ické m
období
před
zru šen ím
nevoln ictv í.
Hlavn í
postav ou
je
m lynář,
který je po vine n s loužit
vrchno sti ja ko dopr ovod
a sv ítit j im lucer nou. Od
toho je odvo zen ná zev
hry. Ve hře prob íhá
někol ik děj ových l inií.
Vztah
mlynáře
a
kněžny, v ztah m lynářov i
schova nky
s
… ..
vodníkem, intr iky zlé ho
správce
a
a mbice
místn ího
uč itel ské ho
spomoc níka.
Na divadelníc h p rkn ech
v trutno vs kém
starém
poho stinstv í u F rim lů,
můžete
t ut o
hru

shlédno ut.
Výstupy
herců
dopr ová zí
h rou
na
harmon iku Pe pa Kudrna m l. K hezké
atmosféře a poh odě je k dispo zici stáne k
s kl obásami, uzeným, pive m a dalším i
dobrotami.
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kněžna – Líba Škorpíková
dvořan – Martin Vojtíšek st.
vrchní – Zdeněk Škorpík
mlynář – Mirek Jakoubek
babička – Lenka Bartáková
Hanička – Irena Jakoubková
Zajíček – Jindřich Hemer
Klásek – František Říha
Sejtko – Josef Kudrna ml.
Zima – Roman Vaňásek
Braha – Jaroslav Jílek ml.
mušketýr – Radek Motyčka
Klásková – Jitka Kudrnová
vodník Michal – Petr Nováček
vodník Ivan – Josef Kudrna st.
pan Franc – Zdeněk Barták ml.
Žan – Ondřej Šťastný
komorná – Lenka Vojtíšková
rychtář Kroužilka – Milan Friml
rychtář Votruba – Martin Žilka
farář – Jaroslav Jílek st.
družička – Deniska Bartáková
pacholek – Martin Vojtíšek ml.
nápověda – Vlasta Jílková
lesní strašidla – Pepa Hemer, Míra Hemer, Honza Jakoubek,
Marek Vojtíšek, víla – Deniska Bartáková

Alois Jirásek
LUCERNA

Technické zajištění :
obsluha ve stánku – Milan Friml, Jarda Jílek st., Marie
Tomášková, Martin Žilka, Andrejka Škorpíková, Eliška
Kudrnová, Lenka Tomášková
výroba kulis – Josef Kudrna st., Martin Vojtíšek st., Jarda
Jílek ml.
malba kulis – Josef Kudrna st.
výroba rekvizit – Jarda Jílek ml., Josef Kudrna st., Fanda
Říha, Martin Vojtíšek st.
zvuky, osvětlení – Martin Vojtíšek st., Martin Vojtíšek ml.,
Radek Motyčka
režie – Jitka Kudrnová
výzdoba sálu – Líba Škorpíková, Josef Kudrna st.
harmonika – Josef Kudrna ml.

rychtářské právo (ferule) - jednalo se o předmět tvarově podobný královskému žezlu (obvykle vyřezaný ze dřeva), kterým se
projevovala vůle rychtáře, případně starosty. Pokud rychtář vydal nějaké rozhodnutí, nebo chtěl obeslat nějakým vzkazem "svoj i"
vesnici, tak vyslal poslíčka (lhostejno koho), kterému dal do ruky tuto feruli. Poslíček oběhnul celou vesnici, dům od domu, kde
ukázal feruli a předal vzkaz. Takto fungovalo předávání zpráv a oznámení po vesnici ještě dříve, než byl zřízen obecní bubení k.
pavláčka – pavlač = vodorovná převislá konstrukce vně budovy (na zdi do dvora), z níž je vchod do jednotlivých místností téhož
podlaží, umístěná na krakorcích (kamenný gotický hranolový nosný článek vodorovně vysunutý ze zdiva a nesoucí choz).
MATEŘÍDOUŠKA - zpravidla silně aromatické nízké keříky, květy jsou bělavé až sytě růžovofialové. Mateřídouškový čaj je
účinný pří onemocněních horních cest dýchacích, při poruchách zažívání spojených s plynatostí a kolikami Rovněž navozuje klid,
příjemný spánek, pomáhá při bolestech hlavy, závratích a nervových slabostech.
DIVIZNA - dvouletá, na celém svém povrchu plstnatě ochlupená bylina, dorůstající až do výšky 2 metrů, pro léčebné účely se
využívá výhradně květ divizny, případně listy, a to při průduškových onemocněních a nemocech z nachlazení. Léčí kašel a má
protizánětlivé účinky. Čaj z květů divizny prospívá činnosti jater, sleziny a brzlíku, působí močopudně.
JEDHOJ -vytrvalá bylina, 25–100 cm vysoká, roste na výslunných stráních, většinou kamenitých, v lesních lemech a křovinách,
kvete žlutými květy od května do srpna. Dříve se používal jako protijed proti jiným rostlinám
PLICNÍK - léčivá rostlina, květ růžově červený až modrý, roste v hájích a lužních lesích. Odvar z plicníku léčí záněty průdušek,
hojí a regeneruje sliznice dýchacích cest i trávícího ústrojí, zvyšuje krevní srážlivost, působí mírně močopudně a svíravě,
usnadňuje odkašlávání.
ČERNOBÝL - je 50–150 cm (ojediněle i přes 2 m) vysoká bylina, Květy jsou žluté, hnědožluté nebo hnědočervené, kvete od
července do září. Roste u cest, v křovinách. na rumištích, mezích, Podporuje trávicí činnost (bere se proto např. při nechutenství),
tlumí křeče a to zejména střevní, osvědčil se při nemocech žlučníku a pomáhá i při dýchacích potížích (chronický zánět průduš ek).
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Dobové výrazy:
mandát – příkaz
rejthar – jízdní vojín
churota – chamraď(sebranka, čeládka)
srub – dřevěná stavba
hospodáříček – plivník, skřítek přinášející štěstí
spomocník – mladý učitel
kasací – drobná skladba, hrála se na něčí počest
suplika – prosba
votipera – neřád
lišeň – vzpěra u vozu
rabulist – násilník, rebelant
vinš – přání
varty – hlídky
vivat – ať žije
kosinka – dobová nadávka chám – sprostý
chlap (neurozený)
štafeta - vzkaz
štrych – úskok
kalounkář – obchodník s galanterním zbožím
drabanti – stráž

Vás srdečně zve dne 18. dubna 2015 od 20.00 hodin na

OKRSKOVOU VALNOU HROMADU s volnou zábavou
která se koná v kulturním domě v Trusnově
k tanci a poslechu: BYLO NÁS PĚT
OBČERSTVENÍ PŘIPRAVENO
SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME!!!
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Mistrovská utkání JARO 2015 – Jaroslav
Litětiny – Jaroslav
Jaroslav – Mikulovice
Ostřešany – Jaroslav
Jaroslav – Moravany „B“
Ostřetín – Jaroslav
Jaroslav – Sezemice „B“
Torpedo Pce – Jaroslav
Jaroslav – Opatovice „B“
Chvojenec „A“ – Jaroslav
Jaroslav – Nemošice „B“
St. Hradiště „B“ – Jaroslav
V.Chvojno – Jaroslav
Jaroslav – Dražkovice

22.3. 15.00
29.3. 15.00
5.4. 16.30
12.4. 16.30
19.4. 17.00
26.4. 17.00
3.5. 17.00
10.5. 17.00
16.5. 17.00
24.5. 17.00
31.5. 17.00
6.6. 17.00
14.6. 17.00

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE

Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Jsou spojené s památkou
umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání. Silnou tradici měly
Velikonoce již v době předkřesťanské. Prapůvodně tento svátek souvisel se svátkem
nomádských pastýřů a byl spojen s obětováním mladých zvířat, především beránka. Měl
pravděpodobně návaznost na židovský sedmidenní svátek Pesach, kterým si Židé
připomínali vysvobození z egyptského zajetí.
Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tímto
způsobem stanovená neděle může být mezi 22. březnem a 25. dubnem.

TAK TEDY VŠEM KRÁSNÉ VELIKONOCE……
Nashledanou při dalším čísle našeho zpravodaje, které vyjde v ČERVENCI 2015.
Vydává: Obec Trusnov,Trusnov 62, PSČ 534 01, IČ O:00274429, MK ČR E 20428, e -mail:
ou.trusnov@worldonline.cz, vychází čtvrtletně, 100 výtisků, zdarma, Za obsah odpovídá: Milan Friml –
starosta obce, zpracovala: Lenka Vojtíšková, te l. 725241455, e-mail: v.lenda@seznam.cz , neprošlo
jazykovou úpravou.
Navštivte naše inte rnetové stránky, na kterých mimo jiné naleznete i tento zpravodaj v bare vné podobě
na www.obectrusnov.cz
U závě rka příštího čísla: 28. če rvna 2015
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