ZPRAVODAJ OBCE ČEČELOVICE
ročník XVI. – rok 2017 – č. 51

Vážení spoluobčané,
úvodním slovem tohoto zpravodaje naší obce bych se chtěl ohlédnout za tím,
co se událo během léta, dále bych rád zmínil některé akce, které nás čekají
v závěru letošního roku. Před několika týdny se ještě ukázala krásná tvář
babího léta, ale teď již zřejmě převzal nadvládu podzim.
Ale nyní zpět ke dnům, kdy jsme si užívali sluníčka a tepla. Začátkem léta
proběhla tradiční pouť včetně všech akcí s ní spojených – mše svatá v místní
kapli, tradiční turnaj na Pasece a večerní zábava na návsi. V polovině prázdnin
to byl další ročník „Čečelovického léta“, opět s turnajem a venkovní zábavou.
Rozloučení s létem proběhlo na dětském dnu začátkem října v místním sále.
Do konce letošního roku proběhnou další společenské akce, divadlo,
přednášky, tradiční posvícení, zahájení adventu s rozsvícením vánočního
stromu, setkání seniorů a různé turnaje. O všech těchto akcích se podrobně
dočtete na dalších stránkách zpravodaje. Touto cestou bych chtěl všem, kteří
se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu společných setkání, poděkovat a
zároveň popřát, aby jim jejich úsilí a nadšení co nejdéle vydrželo.
V neposlední řadě patří dík za přípravu, úklid a údržbu veřejných prostranství
a zeleně po celý rok partě sekáčů – panu Weberovi s paní Marešovou.
Co se týká investičních akcí, zde je krátký přehled. Pořízení dopravního
automobilu pro místní hasiče – byl vybrán odpovídající typ, proběhla soutěž
na dodavatele zakázky a s pomocí dotace od Jihočeského kraje a generálního
ředitelství hasič. záchranného sboru ČR bude zakoupen do poloviny prosince
letošního roku. Rekonstrukce rybníka „Na Drahách“ je ve fázi zpracovaného
projektu a běží příprava žádosti na státní fond ŽP o případnou dotaci.
Realizace je určena na příští rok. Byla dokončena Změna č. 2 územního plánu
obce Čečelovice. Ostatní práce a již přijaté dotace se týkají největší stavební
zakázky letošního roku – přístavby obecního úřadu. Zde dochází, jak asi
všichni vidíte, k největším problémům. Stavba měla být dokončena v srpnu,
ale nyní v listopadu ještě stále není předána. Dodavatelská firma, která vzešla
z veřejné soutěže, je v nemalých finančních problémech, takže není schopná
včasného předfinancování navazujících prací. A myslím si, že nyní ani nemá
dostatek kvalitních kvalifikovaných pracovníků. Největší propad prací byl
v letních měsících, kdy jsme již téměř uvažovali o ukončení smlouvy.
V důsledku by to ale znamenalo vypsání nové soutěže a velké průtahy, což by
termín dokončení ještě více prodloužilo. V současné době již běží přejímka a
penále, tak se práce trochu zrychlily. Věřím, že se dílo podaří ještě
v příznivých klimatických podmínkách dokončit. Stojí to nemalé úsilí, spoustu
jednání, po odchodu stálého stavbyvedoucího musíme suplovat jeho práci a
řídit stavbu. Na původní termín byly vázány i případné dotace: zřízení
bezbariérového vstupu (rampy) do stávající části obecního úřadu – nejzazší
termín dokončení 10. 10. 2017 – bylo splněno, dále je dotace z POV
Jihočeského kraje na venkovní úpravy – termín vyhodnocení je do konce
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letošního roku. Nakonec jsme také obdrželi dotační příspěvek na nákup nábytku pro vybavení stávající
kanceláře, ze které bude zřízen dětský koutek při místní knihovně. Nábytek je nakoupen, pro nafocení a
vyhodnocení smontován, zatím je uložen v sále a bude sestaven po přestěhování kanceláře.
Samotné stěhování a konečné úpravy nové části budovy budou probíhat ke konci roku, kdy je v práci
obecního úřadu dost napilno. Tvoří se rozpočet na další rok, podávají se žádosti na případné dotační
tituly, při přesunu bude nutné provést a dokončit probíhající archivaci uložených dokumentů a písemností
(a že těch papírů neustále přibývá). Vypadá to, že nebude čas na nic jiného, a proto je toto poslední
vydání zpravodaje v letošním roce.
Přeji Vám co nejlepší prožití posledních měsíců roku 2017, pohodu, krásné vánoční svátky, hodně
štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví v novém roce.
Milan Stejskal, starosta obce

Informace z obecního úřadu
v samostatné působnosti Změnu č. 2 územního
plánu Čečelovice (v návaznosti na ustanovení
par. 171-174 správního řádu a par. 54 odst. 2
stavebního zákona).
Pro 8 hlasů
4. OZ projednalo cenu pozemků pro
případný prodej i nákup a rozhodlo o ceně 50,Kč/m2
v intravilánu obce, 20,- Kč /m2
v extravilánu obce.
Pro 8 hlasů
5. OZ souhlasí s prodejem pozemků – č.
parc. 2177/5 a 2177/6 manželům Strakovým za
cenu uvedenou v bodě 4 usnesení.
Pro 8 hlasů
6. OZ souhlasí se smlouvou o zástavě
nemovitosti (stav. parcela st. 52) ke smlouvě o
úvěru na dostavbu obecního domu čp. 32.
Pro 8 hlasů
ze dne 21. 9. 2017

PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
ze dne 28. 6. 2017
1. Informace členů OZ o chystané elektronické
dražbě RD na parcele st. p.č. 41 a p.p.č. 2177/2 v k.ú.
Čečelovice – obec se nebude účastnit dražby.
Proti 1 hlas, pro 8 hlasů
2. OZ projednalo a schválilo návrh dodatku č. 3 na
akci „Přístavba k obecnímu domu čp. 32“ včetně úpravy
konečného termínu dokončení díla.
Pro 9 hlasů
ze dne 15. 9. 2017
1. OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 6, 7, 8
/2017
Pro 8 hlasů
2. OZ schválilo hodnotící komisi na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Dopravní automobil – SDH
Čečelovice“ ve složení:
předseda: ing. Kalbáč Petr
členové: Zach Milan, Stejskal Milan,
Braun Bohumil, Stejskal Michal
Pro 8 hlasů
3. OZ obce Čečelovice (příslušné dle 172 odst. 5
správního řádu) po projednání rozhoduje o námitkách
uplatněných k návrhu Změny č. 2 plánu Čečelovice
takto:
a) Zastupitelstvo obce po projednání námitku č. 1
Ing. Františka Skaly zamítá.
Zastupitelstvo obce Čečelovice po projednání bere
na vědomí vyhodnocení uplatněných připomínek ke
společnému jednání návrhu změny č. 2 územního plánu
Čečelovice.
Zastupitelstvo obce Čečelovice (příslušné dle parc.
6 odst. 5 stavebního zákona po projednání vydává

1. OZ se ztotožňuje s protokolem o
hodnocení nabídek dodavatelů zpracovaného
hodnotící komisí veřejné zakázky malého
rozsahu. „Dopravní automobil“ pro SDH obce
Čečelovice, akceptuje navýšení předpokládané
ceny o 6 290,- Kč vzhledem k nadstandardnímu vybavení vozidla. Dodavatelem
vozidla byla vybraná firma Auto Vinkler s.r.o.,
Lannova 2061/8, Praha 1 – IČO 28083831 za
celkovou cenu 906 290,- Kč vč. DPH. OZ
pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
Pro 8 hlasů
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Naši jubilanti
Oslavenci v měsíci říjnu:

Oslavenci v měsíci listopadu:

Paní Božena Kalbáčová – 80 let

Pan Josef Skala – 40 let

Pan Bohumil Braun – 84 let

Pan František Krejčí – 65 let
Pan Antonín Hakr – 88 let

Pan Antonín Hakr – 75 let
Oslavenci v měsíci prosinci:
Paní Aloisie Němečková – 88 let
Paní Marie Němečková– 80 let
Přejeme našim jubilantům dobré zdraví a hodně spokojenosti v osobním životě.

Smutné události
25. června 2017 prohrál boj se zákeřnou nemocí ve svých
66 letech pan František Šourek z čp. 81.
Dne 8. září 2017 zemřel pan Štefan Kružliak z čp. 77
ve věku nedožitých 77 let.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v
srdcích zůstávají.
Čest jejich památce a upřímnou soustrast rodinám.

Dne 21. září 2017 se narodil paní Houbové a panu Šornovi z čp. 62
syn David Šorna. Ten asi udělal největší radost malé sestřičce.
Dalším čečelovickým občánkem se stal Karel Drvota, který spatřil
světlo světa 25. října 2017. Rodiče - paní Hartmanová a pan Drvota
- z čp. 62 jsou ze svého synka jistě nadšeni.
Popřejme tedy našim novým občánkům skvělý start do života.
Zdroj dat KEO
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Informace z obecního úřadu
1. S listopadovým číslem zpravodaje dostávají
obyvatelé trvale bydlící v obci do každého čp.
jeden kalendář SOBu.
2. Obecní zpravodaj č. 52 vyjde v jarních měsících
roku 2018.
3. Obecní poplatky se budou vybírat v měsíci únoru
v pátek 23. 2. od 16 do 18 hodin a v sobotu 24. 2.
od 8 do 10 hodin na obecním úřadě.
4. Do konce kalendářního roku budou naši hasiči
kontrolovat místní hydranty.
5. V listopadu budou provedeny odečty vodoměrů
v připojených nemovitostech.

„Stromy už shazují svůj pestrý šat na zimu,
listy se vzdalují na sklonku podzimu.
Mlhavý listopad se netváří vesele,
kdy v Památce zesnulých uctíme zemřelé.
Podzimní všední den dokreslí zátiší,
kdy společně vzpomene na naše nejbližší.“

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konané ve dnech
20. 10. – 21. 10. 2017
Politické strany a hnutí
ANO
ODS
KDU - ČSL
PIRÁTI
SPD
STAN

počet
hlasů
29
14
12
9
9
8

TOP 09
ČSSD

3
2

Celkem

86

Úvodním veršem bych ráda, milí čtenáři
zpravodaje, předznamenala dnešní povídání.
Podzim už definitivně převzal vládu nad
létem a s podzimem je neodmyslitelně spjat
čas uctění Památky zesnulých. Jistě každý
z Vás v tomto období vzpomene na své blízké
či na přátele, kteří již nejsou mezi námi,
položí květinu na hrob, zapálí svíčku, pronese
tichou modlitbu.
Za poslední rok v Čečelovicích zemřelo
více našich spoluobčanů, které máme dosud
v živé paměti. Já však již delší dobu nosím
v hlavě myšlenku připomenout i ty, kteří
odešli až příliš mladí a vzpomínka na ně už
možná vybledla. Připomenout ty, kteří byli
Vašimi kamarády, kamarádkami, spolužáky a
pro některé z Vás i nejbližšími. Předem Vás
prosím o shovívavost, pokud někoho nechtěně
opomenu, přece jen nejsem čečelovická
rodačka a mohlo mi některé jméno předčasně
zemřelého uniknout.
Prvním z těch, na které chci vzpomenout,
byl malý Pavlík Fišer, který se narodil
v roce 1964 a odešel v pouhých 6 letech,
v roce 1970.
Karel Končelík se narodil v prosinci 1949.
Rodiče tehdy jistě byli rádi, že se po dvou
dcerách dočkali vytouženého syna. Podobal
se na otce. Zemřel velmi mlád, na podzim
roku 1966 ve věku nedožitých 17 let. Stejně
jako u Pavlíka, stála i za úmrtím Karla nemoc.

Střípky a postřehy

V měsíci červnu spadlo na území Čečelovic 88 l
na m2 dešťových srážek a v červenci pak 74 l. Srpen byl
na srážky skoupý, protože napršelo 37 l na m2. V září
svými 32 litry a říjen 40 litry vody na m2 jsou srážkově
opět slabé měsíce.

Můžeme se tedy divit, že spodní vody v našem
katastru klesají? Před několika dny nás vyděsila zpráva, že
vodojem je téměř prázdný. Všechna čerpadla ve vrtech
jsou v pořádku, ale voda v nich chybí. Díky ohleduplnosti
Vás občanů nestojí dnes na návsi cisterna s pitnou vodou,
kterou bychom si museli domů nosit ve kbelících. Prosíme
o maximální šetření s obecní vodou. Když sledujeme
hladinu nádrže Paseka, ta doznala přírůstku až nyní, a
přesto nedosahuje ještě normálního stavu.

Větrná neděle 26. 10. přidělala starosti
obyvatelům Čečelovic, neboť tu a tam nakousla jejich
střechy domů či porazila ploty. Lehl i dřevěný „rozcestník
života“ na Vrchu. Podaří se ho zachránit? Byla by škoda
o něj přijít. Stal se dominantou této části obce.
4

Nemoc stála i za předčasným úmrtím Boženky
Doubkové, dcery bývalého předsedy JZD či jiné
Boženky - Duškové (1941), která se provdala do
Svatého Pole a které osud nebyl rovněž nakloněn.
O Vojtěchu Červeném bylo ve Zpravodaji již
samostatné povídání, i on patří ke smutnému
výčtu těch, kteří odešli předčasně.
František Červený se narodil v roce 1950, zemřel
tragicky v roce 1973.
Podobný osud potkal i
jednoho z bratrů Braunových z čp. 13 Františka a také Pavla Pilného (1961-1996).
Mladý odešel i Jaroslav Bosák, ročník nar. 1955.
Doc. Ing. Stanislav Hakr CSc. se narodil v roce
1928, zemřel v roce 1969, bylo mu pouhých 41 let
a jistě měl ještě mnoho plánů, které však krátká
nemoc a následný skon zhatily.
Z dříve narozených bych ještě připomněla Marii
Šlapákovou (1920-1958) či Růženu Duškovou
(1927-1942).

na dvoře je dudák Josef Smitka z Čečelovic
narozený v roce 1888. Byl to dobrodruh, který
procestoval svět včetně Ameriky, mluvil
několika světovými jazyky, byl kameníkem,
cirkusovým zápasníkem, topičem na lodi,
zkoušel cizineckou legii. Po první světové
válce se vrátil domů, práce nebyla a on o ni
ani moc nestál. Koupil si v Domažlicích dudy
a cestoval s nimi po republice. Ke stáří žil
v chaloupce z hlíny a kamení se svými psy
způsobem pračlověka až do smrti. Zemřel
v roce 1956.“
Z článku redaktorky Jany Krejčové z Týdeníku
Strakonicko ročník IX., číslo 24, ze dne 24. 10. 2017

Alena Šourková

Na koho v tomto období padají
chmury, ať už z faktu, že léto je definitivně
pryč a Vánoce se blíží, nebo jednoduše
z únavy materiálu, může navštívit strakonický
hrad. V Maltézském sálu běží nádherná
výstava
fotografií
legendy
mezi
strakonickými fotografy Františka Zemena.
Jmenuje
se
výstižně
Bejvávalo
a
prostřednictvím černobílých snímků se
návštěvník přenese do časů mnohdy před
sedmdesáti lety, kdy dnes 84letý autor coby
teenager začal fotit. Tato výstava byla pro
velký zájem prodloužena do 26. listopadu.
Proč
toto
v našem
zpravodaji
zmiňujeme? Jak je patrno z malého letáčku
k výstavě, na ústřední fotografii výstavy je
náš rodák. A co o něm autor k fotce zapsal?
„Starý pán v rozedraných botách, ohrnutých
nohavicích, pleteném svetru, sedící na štokrli

dost
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Karel Zbíral a celou akcí děti vedla paní Šárka
Zbíralová. Malí účastníci tancovali, soutěžili a
prostě se dobře bavili. Za odměnu v soutěžích
dostali sladkosti a drobné dárky. Aby nešli domů
hladoví, na závěr měli párky v rohlíku. Celou
akci sponzoroval pan František Chod, pan Radek
Wolf a paní Hana Kvasičková. Dětský den se
vydařil a sponzorům právem patří poděkování.

Čečelovická pouť
1. července byla v místní kapli pouťová mše
svatá, kterou již naposledy sloužil P. Marcin
Piasecký. Od 1. 7. má blatenská farnost nového
správce P. Rudolfa Huška a výpomocného
duchovního P. Karla Vrbu, místního rodáka.
Tentýž den se uskutečnil na Pasece 15. ročník
turnaje ve volejbale a nohejbale. Sportovců se
sešlo dost. Akce se vydařila a zakončena byla
pouťovou taneční zábavou na návsi. K tanci a
poslechu i dobré náladě hrála skupina Melodion.
Účastníci turnajů tak mohli oslavit vítězství i
prohru.

Hasičské cvičení v Doubravici
5. července se místní hasiči zúčastnili soutěže
v Doubravici. Děti i muži se umístili na šestém
místě.

Čečelovické roztančené léto
5. srpna se od ranních hodin na Pasece
připravovalo hřiště pro sportovní klání místních i
přespolních družstev. Poměřily si síly opět ve
volejbale a nohejbale. Tradice je tradice. Tento
hezký den byl opět zakončen zábavou na návsi.
Tentokrát byla i větší účast. K dobré náladě i
tanci hrála skupina Pozor, vizita!.

Beseda se sládkem
20. října měli obyvatelé obce možnost sejít se
na besedě se sládkem strakonického pivovaru
panem Dušanem Kraukusem. Pan sládek
vyprávěl o výrobě piva a o všem, co k jeho
výrobě patří. Beseda byla určitě pro všechny
účastníky zajímavá a poučná.

Slivonické výročí

Divadelní představení

Naši sousedé „pod kopcem“ pozvali 12. 8.
naše děti na hezké odpoledne, které bylo
věnováno 115. výročí založení slivonických
hasičů. Čečelovičtí předvedli nacvičený hasičský
útok.

29. října pořádala v našem místním sále malá
divadelní
společnost
Kostým
divadelní
představení Václav III: Tématem byla poslední
cesta a noc tohoto Přemyslovce zavražděného
v Olomouci v pouhých 16 letech. Kdo mladého
panovníka zabil, zůstává i pro nás otázkou?

Převzetí vybavení SDH
Letos obdržely jednotlivé sbory dobrovolných
hasičů věcné prostředky potřebné ke své
celoroční činnosti. Zástupci těchto SDH byli
pozváni v září do firmy Prillinger v Radomyšli,
kde si převzali různá vybavení. Velitel našich
hasičských družstev pan Milan Zach na této akci
převzal motorovou pilu.

Posvícenská sobota
4. listopadu odpoledne uspořádala paní
Kvasičková od 15 hodin pro místní děti
hnětynkové odpoledne. Byla připravena ukázka
výroby posvícenských ozdob, děti si mohly
nazdobit hnětynky a nakonec vyrobily super
velkou „posvícenskou placku“.
Večer pak paní hostinská pořádala posvícenskou
zábavu. Nejdříve hrála skupina Rightnow, pak
pouštěl hudbu pan Hrubeš. A všichni přítomní se
skvěle bavili. Škoda, že účastníků bylo
poskrovnu.

Dětský den
První říjnovou sobotu pořádala paní hostinská
Hanka Kvasničková v místní hospodě pro děti
dětský den. O příjemnou zábavu se postaral pan
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vystupovat nejdříve u kapličky při doprovodu
mše svaté a pak před hospodou skupina Volné
sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
z Horažďovic. Pak bude následovat program
v hospodě, kde nám zazpívá Pavlína Jíšová, která
je známa jako zpěvačka folkové hudby a
příbuzných žánrů a hudbě se věnuje celý život.
Paní hostinská se postará o dobré jídlo a pití po
celou dobu akce.

Mikulášská nadílka
Mikuláš, čert a anděl budou 8. 12. od 17
hodin nápomocni manželům Zbíralovým, kteří se
postarají v místním sále o veselé křepčení našich
nejmenších.
Mikulášská
nadílka
spojená
s diskotékou však nebude zadarmo! Co takhle
písnička nebo básnička, jak je na správné nadílce
zvykem.

Poslední práce na maxihnětynce

Setkání seniorů

Přednáška:
Válečné letectvo –
čeští letci za druhé světové války

Již popáté se v neděli 10. 12. uskuteční
v Čečelovicích setkání místních seniorů. To
loňské má dosud v paměti i autor fotografie, pan
Ladislav Šlapák. „Setkání se mi velmi líbilo.
Nejprve nás přivítal starosta pan Milan Stejskal,
který ocenil přínos seniorů pro obec, popřál všem
zdraví, klidné vánoční svátky a vše dobré v roce
2017. Jeho projev byl odměněn potleskem. Poté
se mi líbil kulturní program, nechybělo ani
pohoštění, kapela k tanci i poslechu a o zábavu
tak nebyla nouze. Je málo příležitostí, kde se
důchodci mají možnost sejít současně, pohovořit,
zavzpomínat a toto byla jedna z nich.“

Přednášející pan Dušan Vávra se nám
představí v dobové uniformě. 12. 11. se můžeme
těšit na poutavá vyprávění tohoto válečného
znalce. Pan Vávra vydal tři knihy o osudu občanů
Strakonicka v zahraniční armádě během 2. světové války, souhrnně pojmenovaných „Muži na
správném místě“. Pro Strakonice má pan Dušan
Vávra zvláštní význam. Tak už se těšíme.

Adventní dílna
Dne 25. 11. se můžeme opět sejít v sále
místního pohostinství. Kdo se chce něčemu
přiučit nebo si jen tak posedět s přáteli při kávě a
okouknout výrobu vánočních dekorací, jste vítáni.
Letos si můžeme vybrat zdobení prostorových
perníkových chaloupek, stromků či zvonků,
nebude chybět oblíbené korálkování a výroba
dekorací na Vánoce. Prosíme o nahlášení počtu
podkladů pro zelené adventní věnce a počtu
chaloupek, velkých zvonků nebo stromků týden
předem.

Adventní setkání občanů na návsi
Protože 2. 12. začíná advent, zveme srdečně
všechny občany naší obce na slavnostní
rozsvícení vánočního stromku. Ve 14 hodin bude
v místní kapli mše svatá, kterou bude sloužit P.
Karel Vrba – místní rodák. Od 14 hodin bude

Text: A. Šourková, foto: L. Šlapák
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Betlémské světlo

Ples žen

V sobotu 23. prosince 2017 si zájemci o
betlémské světlo mohou přijít do místní kapličky,
a to od 18 do 19 hodin.

Ples žen se bude konat 10. února. K tanci a
poslechu hraje kapela pana Klímy.

Dětský maškarní bál

Stolní tenis – turnaj

Dětský maškarní bál – termín 3. března.

Tradiční turnaj ve stolním tenise je naplánován na
27. prosince 2017 od 9 hodin.

Oslava MDŽ

Turnaj ve šnopsu

Pro setkání žen - tedy MDŽ - byl vybrán termín
9. nebo 10. 3. v podvečer.

Zájemci o turnaj ve šnopsu se mohou těšit na
28. prosince odpoledne, kdy se koná klání v
tomto neobvyklém karetním „sportu“.

To je akcí!! A pak že se tu nic
neděje.
zak

Výroční schůze SDH
Členové místního SDH by si měli vyhradit čas
pro společné setkání na výroční schůzi SDH,
které je naplánováno na 29. prosince od 19,30
hodin.

Fotografie do zpravodaje připravila
paní Irena Zachová.

Silvestrovský lampionový pochod a
ohňostroj
Všem sousedům posvítí na rozloučenou se starým
rokem silvestrovský lampionový průvod dětí,
bude zakončen ohňostrojem na Vrchu. Sraz dětí i
rodičů s vlastnoručně vyrobeným lampionkem je
před místní knihovnou v 17 hodin 31.12.
Doufáme, že se k našim místním hasičům přidá
opět i pan Wolf, aby ohňostroj byl tak nádherný
jako loni.

Podzim na Kuši – foto Milan Zach

Novoroční pochod

Padá listí, zlaté, rudé
Je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
až to listí opadá?
Potom bude padat sníh,
co ho bude ve větvích.
Co ho bude všude, všude,
jen to slunko bude rudé.

1. ledna si již tradičně vyšlápneme do přírody.
Sraz bude na návsi ve 13 hodin. Trasa opět do
Záboří, Kátovska a zpět. Pak posezení
v hospůdce.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v
sobotu 6. ledna. Děkujeme předem za otevřená
srdce našich spoluobčanů.
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Ples hasičů
Hasičský ples je naplánován na 20. ledna.
Hraje kapela Talisman ST.
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