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Ročník XVI.
Vážení spoluobčané,
rád bych vás přivítal u prvního vydání obecních novin letošního roku. Čas letí a už je za
námi první čtvrtina roku 2018. Co se nám za
uplynulé období podařilo zorganizovat a co
nás čeká v období následujícím?
Začátek roku byl ve znamení společenských
akcí, které měly na starosti místní složky.
Potkat jsme se mohli při „vodění medvěda“,
ale také na valných hromadách a plesech,
v Mysločovicích to byly plesy hasičský a sokolský. Další akcí, na které se už konkrétně
podílela Obec Mysločovice, byl dětský maškarní karneval. Na tom letošním jsme přivítali
opět velké množství „malých“ masek a jsem
rád, že jim v hojné míře dělali doprovod jejich
rodiče i prarodiče. Letos bylo nejvíce princezen, potkat jsme ale mohli i kostku Lega, gej-
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šu, dráčka, kuchaře, mimozemšťana a mnoho,
mnoho dalších. Už od začátku se tančilo ostošest. Děti u vstupu obdržely kupon na párek
v rohlíku, za soutěže dostaly pitíčko, čokoládky a jiné cukrovinky. Na závěr byla jako loni
nachystaná lavina balónků. Děti se na ni moc
těšily a tančily v balóncích, dokud všechny nepraskly. Rád bych poděkoval nejenom členům
SDH, ale také všem dalším, kteří pomáhali
u hudby a bufetu, pomocníkům u soutěží a vůbec všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci tohoto sobotního odpoledne.
Další akce, na které bych vás už teď rád
pozval, jsou následující. Jako každoročně patří přelom března a dubna dětem z Ječmínku,
které nám v Mysločovicích vítají přicházející
jaro. Letos jsou naplánované dle počasí dva
možné termíny, 25. března nebo 8. dubna.

jaro 2018
V sobotu 22. dubna proběhne v sále hasičské
zbrojnice další ze společného setkání důchodců. První květnová neděle bude ve znamení
Svátku matek. Připomeneme si ho v úterý
10. května, kdy přijdou našim maminkám
a babičkám poblahopřát naši nejmenší pod
vedením učitelů ze základní školy. 16. květen
je už tradičně dnem, kdy oslavujeme ve spolupráci s místní farností a hasiči obecní svátek sv. Jana Nepomuckého. O všech těchto
uvedených akcích vás budeme ještě průběžně
informovat. Samozřejmě se můžeme těšit na
spoustu dalších akcí, které budou zajišťovat
samostatně jednotlivé složky v obci. Doufám,
že se vám na už proběhnutých akcích líbilo,
a věřím, že se společně potkáme i na těch plánovaných.
Pavel Žák, starosta obce

Dětský karneval
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Terénní asistenční služba Zlín
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

„Je to za mnou a já jsem ráda, bez pomoci
bych to ale nezvládla,“ sděluje maminka Marie
(34 let), když vzpomíná na období před dvěma
lety v rozhovoru s vedoucí Terénní asistenční
služby ve Zlíně. Na otázku co bylo tak těžké
se žena rozhovořila o situaci před dvěma lety:
„Zůstala jsem sama s téměř čtyřletou dcerou.
Přítel s námi bydlel, ale hodně hrál automaty
a všechny peníze prohrával. Neměli jsme na
jídlo, dlužili jsme na bydlení, dluhy jsme měli
skoro všude. Situace byla zoufalá, já jsem to
taky těžce nesla…,“ odmlčela se paní Marie.
Po krátkém nadechnutí pokračovala o tom, jak
se snažila situaci řešit: „Vyhledala jsem pomoc u rodiny, azyl mi ale poskytli jen na chvíli, s dluhy nechtěli mít nic společného a bylo
nás tam moc. Když jsem se zmínila známé,
jak to u nás vypadá, řekla mi o pomoci terénní
sociální pracovnice, a tak jsem se na ně obrátila.“ Dále jsme hovořily o tom, v čem spočívala pomoc Terénní asistenční služby: „Paní
mi pomohla najít bydlení pro mě a dceru a vyřídit dávky, na které jsem měla nárok, potom
jsem díky její pomoci našla místo v mateřské
škole pro dceru. Také mi pomáhala najít práci.
Dlouho trvalo, než jsem si našla práci jen na
ranní směnu, abych mohla dceru vyzvedávat
ze školky. Taky jsme řešily výživné od otce na
dceru. Teď mě čeká soud ohledně mých dluhů, které mám z minulosti.“ Na otázku, jak
nyní hodnotí spolupráci s Terénní asistenční
službou, odpovídá: „Měla jsem někoho, kdo
se mnou šel v mých problémech, neodsuzoval
mě a byl ochotný a schopný mi pomoci.“

Kdy můžeme pomoci:
jste rodina s dítětem/dětmi do 18 let nebo
čekáte narození dítěte?
• potřebujete pomoc s hledáním BYDLENÍ?
• potřebujete pomoc s hledáním PRÁCE?
• potřebujete pomoc s řešením FINANČNÍCH PROBLÉMŮ nebo pomoc s HOSPODAŘENÍM s penězi?
• potřebujete pomoc s VÝCHOVOU
A PÉČÍ o děti?
• mají vaše děti problémy se ŠKOLOU?
• potřebujete pomoc při zajištění ZDRAVOTNÍ PÉČE, HYGIENY?
• potřebujete pomoc při VEDENÍ DOMÁCNOSTI?
Nabízíme: poradenství, pomoc a podporu
sociálních pracovníků v problémových situacích, které vás potkaly, a to v místě vašeho
bydliště nebo dle domluvy ve Zlíně a okolních
obcích.
Příklady pomoci:
Práce – jak sepsat životopis, jak a kde hledat
nabídky práce, jak se připravit na pohovor
Bydlení – jak si udržet bydlení, kde hledat
vhodné bydlení a jak ho získat, jak má vypadat
nájemní smlouva, jak vybavit domácnost
Sociální dávky – jak se vyznat v tom, na
které dávky máte nárok, jak vyřídit a doložit
dávky, jak a kde jednat
Jednání na úřadech a institucích – jak zvládnout jednání, doprovod na úřady, k odborníkům ad.
Hospodaření – jak vyjít s penězi, jak nastavit domácí rozpočet
Dluhy – jak zvládat splácení dluhů, jak žá•

dat o splátkový kalendář, s kým řešit dluhové
poradenství, jak žádat o osobní oddlužení
Příprava dětí do školy – jak zvládat problémy ve škole, jak se s dětmi připravovat do školy, jak zajistit pomůcky a potřeby
Domácnost a péče o děti – jak zvládat chod
domácnosti, jak nastavit režim dne u dětí, jak
zajistit docházku dětí do MŠ, ZŠ nebo kroužků
Služba je poskytována BEZPLATNĚ.
V případě potřeby kontaktujte Mgr. Jarmilu Studeníkovou v pracovních dnech mezi
7. a 19. hod. na tel. 734 522 288 nebo
e-mail: jarmila.studenikova@azylovydum.cz.

Co připravujeme v Ječmínku
Od začátku nového roku se intenzivně připravujeme na vystoupení, která nás čekají.
V měsíci březnu připravujeme Vítání jara
s obchůzkou po dědině. Pokud nám to počasí
nedovolí, obejdeme dědinu s písničkou a kytičkami 8. dubna.
Za našimi seniory se podíváme s kratičkým vystoupením v neděli 22. dubna.
12. května proběhne soustředění, kde budeme docvičovat stará pásma a učit se nová.
Máme mezery i v tancování Hanácké besedy,
kterou musíme docvičit.
V květnu chceme vystoupit na folklorním
odpoledni v Holešově.
Do Všetul jsme obdrželi pozvání na tancování Hanácké besedy 16. června.

Těšíme se na setkání se strécama z Hlaholu
při jejich oslavách výročí založení 23. června.
V září nás čeká setkání s tanečníky z Japonska a následně Slavnosti patnáctiletých
– Královničky 9. září.
Všechny, kteří máte rádi dobrou písničku
a cimbálovou muziku, srdečně zveme na Posezení u cimbálu s CM Paléska, které uspořádáme v sobotu 17. listopadu od 19 hod.
V prosinci všechny naše příznivce rádi
uvítáme na pravidelném Vánočním koledování 16. 12.

Jana Budišová, vedoucí souboru
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Z minimuzea

Osídlení – čp. 15 v Zádědiní
Podobu doškových domků čp. 15, čp. 16
a čp. 17 v Zádědiní zachytil na obraze z roku
1928 učitel František Úlehla, později ředitel
měšťanské školy v Bystřici pod Hostýnem,
školní inspektor v. v., předseda ilegálního
MNV v Bystřici pod Hostýnem, účastník operace CLAY EVA, v roce 1945 zatčen a umučen
gestapem, manžel učitelky Anastázie Jančíkové z čp. 29. Obraz věnoval do minimuzea
MUDr. Jaroslav Jančík, rodák z Mysločovic.

Obraz Františka Úlehly z roku 1928

Čp. 15 po rekonstrukci v roce 2017
V roce 1771 žili v domku čp. 15 podle matričních záznamů Martin Vojáček (* 1744)
z Lechotic a jeho žena Marina (* 1744).

Čp. 15 v roce 1959

Narodily se jim tři děti: Jiří (* 1771), Anna
(* 1774) a Apolonie, narozená 9. 2. 1777. Martinova manželka Marina zemřela 28. 4. 1777 ve
věku 33 let, dcera Apolonie v devíti měsících
27. 9. 1777. Martin Vojáček se 3. 11. 1777
znovu oženil s Rozinou (* 1748), dcerou Pavla
Staňka z Machové. V jeho druhém manželství
se narodily čtyři děti: Jan (* 1779), Kateřina
(* 1781), Josef (* 1782) a František (* 1785).
Ze sedmi dětí narozených ve dvou manželstvích zemřely v dětském věku tři: Apolonie,
Kateřina a František.
Anna Vojáčková (* 1774), dcera Martina
Vojáčka z prvního manželství, se provdala
v roce 1795 za Jiřího Šidlíka (* 1775) z Míškovic. Narodilo se jim sedm dětí. První dítě
byla dcera Anna (* 1797), druhý byl syn Josef
(* 1799), který zemřel brzy po narození, třetí
František (* 1801) zemřel v jedenácti letech
v roce 1812. V roce 1803 se narodil syn Jan,
dalšímu synkovi, který se narodil v roce 1806,
dali opět jméno Josef, žil však jen dva roky. Po
něm narozená dcera Veronika (* 1809) měla
za svobodna v roce 1828 dceru Annu, která
se provdala za Františka Frantíka z Dobrotic.
Poslední se do rodiny Jiřího Šidlíka a Anny,
roz. Vojáčkové narodil v roce 1811 syn, kterému dali znovu jméno Josef, a ten se oženil
v roce 1837 s Annou Obdržálkovou (* 1817),
dcerou pololáníka (větší hospodářství) Jana
Obdržálka a Barbory z čp. 37. Josef Šidlík
a Anna, roz. Obdržálková dále žili v domku
s doškovou střechou čp. 48.
V roce 1820 je při placení domovní daně
uveden přízemní domek čp. 15 s jednou světnicí a jednou komorou.
Kromě této rodiny žila krátkou dobu v domku čp. 15 rodina Josefa Hadamíka a Brigity,
kteří přivedli na svět tři děti. První dítě, dívenka Anna (* 1827), se narodila mrtvá. V následujícím roce 1828 se narodila další dcerka
Anna, která žila jen jeden měsíc. V roce 1831
se jim narodil syn František.
Další rodina, která se na čas usadila v domku čp. 15, byla rodina Josefa Kamence a jeho
ženy Roziny, dcery Fabiána Klimenta z Hostišové. Měli syna Karla (* 1837), Františka
(* 1839), který zemřel ve třech letech, Veroniku
(* 1841), Františka (* 1844) a Annu (* 1846).
V roce 1847 jsou v soupisu obyvatel čp. 15
vedeni František Velísek a Kateřina Doleželová, kterým se 7. 1. 1847 narodil syn Josef.
Další údaje o rodině Velískové jsou na čp. 56;
v tom období to byla pastýrna, po roce 1873
nově postavený obecní dům s hostincem a po
roce 1900 Járkova kovárna.

V roce 1847 si vzal Karel Janík (* 1807)
z Machové, syn Fabiána Janíka, podsedníka
z čp. 1, a Anny Šidlíkové, za ženu Terezii
Kojetskou (* 1826), dceru láníka Františka
Kojetského z Machové čp. 3 a Tekly Kovářové, dcery Jiřího Kováře z Mysločovic čp. 30.
V domku čp. 15 se jim narodil v roce 1850
syn Josef, který zemřel v osmi letech. Druhá přišla na svět Františka (* 1852), která se
provdala dne 14. 9. 1875 za Františka Kováře
(* 1851), syna Františka Kováře, pololáníka
z čp. 30, a dále žili na čp. 17, čp. 4 a usadili
se v domku čp. 69. Třetí dítě, syn František
(* 1854), zemřel ve dvou letech. V roce 1856
zemřel také Karel Janík (* 1807). Když Terezie Janíková (* 1826), roz. Kojetská ovdověla, bylo jí 30 let.
V seznamu obyvatel k čp. 15 jsou ve sčítacím operátu z roku 1857 uvedeni:
Janíková Terezie, vdova		
* 1826
Janík Josef, syn			
* 1850
Janíková Františka, dcera		
* 1852
Vdově Terezii Janíkové (* 1826) se dne
26. 2. 1864 narodila dcerka Anička, která
však zemřela ještě před dovršením druhého měsíce života. Dne 9. 7. 1865 se Terezii Janíkové narodila dcera Filipína; k otcovství se přihlásil Josef Žůrek (* 1845)
z čp. 18. Filipína (* 1865) měla za svobodna dcerku Růženku, narozenou v roce
1886. Vdova po Karlu Janíkovi, dcera
Františka Kojetského z Machové, Terezie (* 1826) se 28. 6. 1869 provdala za
Josefa Žůrka (* 1845) z čp. 18, vojáka
od 25. praporu myslivců na stálé dovolené.
V domku čp. 15 žil v letech 1859 a 1860
se svou druhou ženou Veronikou (* 1824),
dcerou Josefa Palky a Kateřiny Nevrlové
z Rackové, také hajný Josef Podsedníček
(* 1805), syn Martina Podsedníčka z Kurovic a Anny Hanusíkové. Dne 26. 4. 1859
jim v domku čp. 15 zemřel syn František,
narozený 30. 12. 1857 v čp. 31, které bylo
vedeno jako větší hospodářství – pololán.
Po roce, dne 27. 5. 1860, se Josefu Podsedníčkovi a jeho ženě Veronice ještě v domku
čp. 15 narodil chlapeček, kterému dali opět
jméno František. Potom se přestěhovali na
podsedek čp. 7, kde jim v roce 1862 i tento synek zemřel. Až v roce 1869 se v čp. 7
narodil syn Narcis Podsedníček, který tam
žil se svou maminkou a sestrou Veronikou
(* 1855) v nájmu. Vyučil se kovářem a později v dospělém věku se dostal do firmy LAURIN & KLEMENT, kde se vyznamenal jako
první motocyklový závodník.
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V seznamu sčítacího operátu k čp. 15 z roku
1870 a z roku 1880 jsou uvedeni:
Žůrek Josef			
* 1845
Žůrková Terezie, jeho žena
* 1826
Žůrková Filipína, dcera		
* 1865
Filipína Žůrková (* 1865) se provdala
16. 7. 1888 za Josefa Holíka (* 1863) z Kašavy a dále žili na čp. 15. Holíkovi měli čtyři
děti. Narodila se jim Františka (* 1890), která
se provdala v Kroměříži v roce 1930 za Augustina Palku, dále se jim narodili: Josef (* 1892),
Jenovéfa (* 1895) a Anežka (* 1898).
Josef Žůrek (* 1845) zemřel 16. 3. 1892 ve
47 letech na zápal plic. Terezie Žůrková
(* 1826), roz. Kojetská ho o pět let přežila, zemřela v roce 1897 v 71 letech.
V soupisu dospělých obyvatel v čp. 15
v roce 1900 se uvádí:
Petrášová Terezie			
* 1856
Holík Josef		
* 1863
Holíková Filipína, manželka
* 1865
V roce 1902 v domku čp. 15 zemřela na zánět mozku Františka Daňková, které bylo 14
let. Narodila se v čp. 73, byla to dcera Vavřince Daňka, stolaře, syna Františka Daňka
z Kostelan a Františky Plaché ze Zlámance.
Její maminka Cecile Daňková, dcera Josefa
Matuly z Míškovic a Veroniky Palkové z Lechotic, zemřela v čp. 15 na rozedmu plic v 57
letech 8. 10. 1902.
Od roku 1904 se do domku čp. 15 uchýlila také rodina Chupíkova. Josef Chupík
(* 1878), syn Jana Chupíka, sedláře z Lidečka, se 21. 6. 1904 oženil s Cecilií Gajovou
(* 1879) z čp. 77. Pouze 10 dní tam žila jejich
dcerka Marie, narozená 2. 10. 1904. Za rok
1. 9. 1905 tam přišlo na svět jejich druhé děvčátko, které se ale narodilo už mrtvé.
V roce 1931 při budování obecního vodovodu z Podhůří je v seznamu uvedena Terezie
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Petrášová s potřebou vody pro 1 osobu a 3 ks
malých hospodářských zvířat. Terezie Petrášová (* 1856), svobodná domkařka, dcera Martina Petráše, podruha z Martinic, a Františky
Letochové, zemřela 1. 8. 1937 v 81 letech.
V roce 1933 je u čp. 15 zapsán sňatek Karla
Hrbáče (* 1907), stolaře, s Annou Raschikovou, která po deseti letech manželství v roce
1943 zemřela.
Vdovec Karel Hrbáč se znovu oženil s Růženou Plhalovou z Dědic u Vyškova; jsou vedeni v soupisu osob v čp. 15 v roce 1950. Karel Hrbáč zemřel 18. 11. 1950. Vdova Růžena
Hrbáčová, roz. Plhalová (* 1914) se znovu
provdala za Jindřicha Mikulenku (* 1907).

Soupis osob v čp. 15 v roce 1960:
Mikulenka Jindřich		
* 1907
Mikulenková Růžena		
* 1914
Růžena Mikulenková zemřela v roce 1976,
Jindřich Mikulenka v roce 1979.
V roce 1980 se do domku čp. 15 přistěhovali:
Hejda Ludvik			
* 1953
Hejdová Irena, roz. Vojáčková
* 1956
Hejdová Kateřina			
* 1980
Odstěhovali se v roce 1981 do Malenovic.
V roce 1982 koupila domek čp. 15 a přistěhovala se do Mysločovic Františka Večeřová
(* 1926) z Míškovic. Žila v něm až do své
smrti 1. 2. 2004.

Františka Večeřová, nar. 1926

Jindřich Mikulenka (* 1907)
a Růžena Mikulenková (* 1914)

V roce 2005 koupil domek čp. 15 Zdeněk
Gazdoš a postupně provedl jeho celkovou rekonstrukci včetně fasády.
Marta Doleželová

Cykloturistická expedice Bílé Karpaty
TJ Sokol Mysločovice, z. s. organizuje také
pro tento rok cykloturistickou expedici. Letošním
plánem je navštívení mnohých zajímavých míst
tohoto nám blízkého pohoří, která jsme v minulém roce kvůli nepříznivému počasí nenavštívili.
V třídenní expedici konané ve dnech
28. dubna–1. května, případně za nepřízně počasí 5.–8. května hodláme při cykloturistické
akci navštívit poutní místo Malenisko v Provodově, přehradu a lázně v Luhačovicích, Pivečkův lesopark ve Slavičíně, brumovský hrad, zříceniny hradů Vršatec a Lednica již na slovenské
straně Bílých Karpat a další zajímavé přírodní
a kulturní památky oblasti. Všichni zájemci
o sportovní pobyt v přírodě jsou srdečně zváni.
Případní zájemci o bližší informace se mohou dotázat osobně na adrese Zdeněk Gazdoš,
Mysločovice 178 nebo na tel. 736 714 936.

Cykloexpedice Bečva

Obecní noviny

strana 5

č. 54 / březen 2018

Vydává
Obecní
úřad

MYSLOCOVICE

Veporské vrchy, Vysoké Tatry a Slovenský ráj
TJ Sokol Mysločovice, z. s. oznamuje, že na letní relaxační a turistické pobyty v horách našich sousedů ve dnech 4.–8. července a 14.–18.
srpna zbývá ještě několik neobsazených míst. Případní zájemci se mohou přihlásit či získat podrobnější informace na adrese Zdeněk Gazdoš,
Mysločovice 178 nebo na tel. 736 714 936.

Vánoční turnaj
Vánoční turnaj stolních tenistů byl jako každý rok zakončením první poloviny pravidelných mistrovských soutěží. Turnaj pro mládež
v loňském roce zajistila před prázdninami ZŠ
Mysločovice, oddíl stolního tenisu na něj přispěl prostory a občerstvením. Turnaj dospělých
se konal v tradiční termín na Štěpána 26. prosince. Zúčastnilo se ho 26 hráčů nejen z domácího oddílu, ale také z oddílů Louk a Orla Zlín

a měl jako obvykle vysokou sportovní i společenskou úroveň. Sportovní zápolení probíhala
po celý den včetně občerstvení a tradičního guláše na Sokolské zahradě, na který nám přispěla Obec Mysločovice. Po celodenním zápolení
byly vyhlášeny následující výsledky.
Dvouhra:
1. místo Radek Žák

2. místo Pavel Vyoral
3. místo Dominik Gazdoš
4. místo Milan Kolařík, ml.
Čtyřhra:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Co je nového u hasičů
Dobrý den, dovolte mi, abych vás pozdravila v letošním významném
roce 2018. Chtěla bych vám všem popřát do tohoto roku hlavně zdraví
a spokojenost. Určitě vzpomeňme více či méně příjemná jubilea naší
republiky, která se nám objevují v různých médiích, abychom zavzpomínali a trochu se i poučili.
A co je nového u hasičů? Hned první týden v lednu proběhla už
tradičně Výroční valná hromada. Účast byla obdobná jako v loňském
roce. Za čtrnáct dní se konal Hasičský ples, kde nám opět hrála hudební skupina Orion. Dne 10. února hasiči uspořádali masopustní
průvod obcí. Letos nás mohla překvapit „pobřežní hlídka“ a množství jiných zajímavých masek. Bohužel kvůli počasí a probíhající
chřipkové epidemii bylo mnoho lidí ve stavu nemocných, ale i přesto byl, doufám, masopust úspěšný. První březnový víkend se v sále
hasičské zbrojnice uskutečnil dětský maškarní karneval. Děti si zatancovaly, soutěžily a nakonec dostaly nějakou maličkost v tombole.
Účast byla hojná, děti spokojené a veselé, a to je ten důvod, proč
pořádáme tuto akci.
Dne 10. března proběhla na hasičské zbrojnici již tradiční Uzlovací soutěž mladých hasičů. Do Mysločovic zavítalo na 21 družstev,
soutěžilo 112 jednotlivců ve dvou kategoriích. Naši svěřenci se opět
ukázali ve výborné formě. V soutěži družstev mladších žáků obhájili
1. místo z loňského roku. V jednotlivcích se nejlépe umístila Karolína

Dominik Gazdoš, Zdeněk Gazdoš
Pavel Kutra, Pavel Vyoral
Filip Mokrý, David Rašík
Richard Kalup, Lukáš Slouka

Obecní noviny
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Mikošková na 4. místě a v kategorii starších
žáků Emma Zábojníková na 5. místě. Ani
ostatní závodníci se neztratili a probojovali
se do první poloviny startovního pole. Ještě
jednou velká gratulace všem soutěžícím.

V jarních měsících proběhne sběr železa –
termín upřesníme, 28. dubna bude Floriánská
pouť na Svatém Hostýnu, 16. května potom
svátek sv. Jana Nepomuckého s následným
malým občerstvením tradičně na místní hasič-
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ské zbrojnici. Budeme se na vás těšit. O dalších akcích budeme průběžně informovat.
Ještě jednou tedy hlavně zdraví přejí
Žaneta Holíková, starostka SDH,
za dětská družstva Petra Žáková

Básničky žáků základní školy

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 5. dubna proběhne sběr nebezpečného odpadu
a to před budovou hasičské zbrojnice od 15 do 17 hod. Sbírat se budou pneumatiky, ledničky, televizory, monitory, rádia, akumulátory, chemikálie, zářivky a další nebezpečný odpad.
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