Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2015

„Zdobení adventních věnců“
28. 11. 2015

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
čas Vánoc je tady. Rád bych jménem Rady obce poděkoval všem spolkům, komunitám
a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich činnost v roce 2015, a za to, že je tady
máme! Velký dík taktéž patří našemu duchovnímu správci, základní a mateřské škole
a všem živnostníkům a firmám, kteří podporovali naši kulturní činnost v obci! V neposlední
řadě děkujeme komisím při radě obce za spolupráci a vám občanům za podporu
a spolupráci při realizaci aktivit obce, CZ-PL spolupráce, Strom roku 2015, atd.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení ze 7 . zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 18.11.2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 7/2015/1
Program jednání předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 7/2015/3
Ověřovatele zápisu Romana Schullu a Ing. Stanislava Machalu
ad 7/2015/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 6 konaného dne 30. 9. 2015
ad 7/2015/8
Uzavření Kupní smlouvy o prodeji části pozemku parc. č. 1685 v. k. ú.
Šilheřovice za cenu uvedenou v kupní smlouvě ve výši 10.891.302,- Kč mezi
Obcí Šilheřovice a Lesy České republiky, s. p.
ad 7/2015/8
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 109 13 294 na pozemku parc.
č. 1685/3 v k. ú. Šilheřovice
ad 7/2015/8
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 109 13 295 na pozemku parc.
č. 1685/1 v k. ú. Šilheřovice
ad 7/2015/9
Uzavření Kupní smlouvy o převodu pozemku parc. č. 47/26 v k. ú.
Šilheřovice, za cenu uvedenou v kupní smlouvě ve výši 35.961,- Kč,
vyznačeného dle geometrického plánu č. 1494-41/2015 ze dne 9. 7. 2015
ad 7/2015/10 V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000, o obcích odměny
za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce ode dne zvolení
v takovém výpočtu, jakém byly poskytovány za výkon jednotlivých funkcí
v minulém volebním období
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 7/2015/4
Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 6 konaného dne 30. 9. 2015
ad 7/2015/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 30/2015 – 34/2015
ad 7/2015/7
Rozpočtové opatření č. 6/2015 – 7/2015
ad 7/2015/11 Informace o jednání ze dne 8. října 2015 se zástupci Ministerstva vnitra
a Moravskoslezského kraje ve věci řešení územního dluhu České republiky
vůči Polské republice z roku 1958
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 11. 2015 č. 34/2015
RO schvaluje:
ad 34/2015/3 Udělit souhlas s projektovou dokumentací pro stavební povolení „Dopravní
a technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě Zámeckého parku
Šilheřovice: SO 01 – Dešťová kanalizace, SO 02 – Splašková kanalizace
tlaková, SO 03 – Vodovodní řád“
ad 34/2015/4 Udělit souhlasné stanovisko k vytvoření nového sjezdu na místní komunikaci
parc. č. 1685 v k. ú. Šilheřovice k pozemku parc. č. 1520/5 v k. ú. Šilheřovice
k napojení lokality u zámeckého parku pro výstavbu RD
ad 34/2015/5 Odkup traktoru New Holand T 50550, SPZ XXXXX v zůstatkové ceně
350.000,- Kč bez DPH
ad 34/2015/10 Udělit souhlas s instalací komunikační technologie, světelného a reklamního
označení a se zřízením sběrny SAZKA a. s. na adrese Střední č. p. 19
ad 34/2015/11 Aktuální znění Směrnice obce Šilheřovice k vyřizování žádostí o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2015 č. 35/2015
RO schvaluje:
ad 35/2015/2 Rozpočtové opatření č. 8/2015 předložené ekonomkou obce

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 26. 11. 2015 č. 36/2015
RO schvaluje:
ad 36/2015/2 Zařazení traktoru NEW HOLLAND T5050, SPZ XXXXX do flotilového
pojištění vozidel a přívěsů v majetku obce
ad 36/2015/3a Cenovou nabídku firmy JACKO, projekty a vozovky s. r. o. na zpracování
návrhu opravu cest Šilheřovice v celkové ceně 98.000,- Kč
ad 36/2015/3b Cenovou nabídku Projekce Guňka s. r. o. na přepracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci „Cyklostezka SO104 –
Šilheřovice“
ad 36/2015/4 Udělit souhlasné stanovisko s realizací záměru výstavby a provozování
podporovaných bytů pro akci „Obchodní dům TEMPO Šilheřovice –
stavební úpravy“ Šilheřovice, ul. Střední č. p. 326, parc. č. 9/2 k. ú.
Šilheřovice
ad 36/2015/5 Žádost p. XXXXX, XXXXX o možnosti sběru jmelí od fotbalového hřiště
směrem k Juliánce za podmínky složení vratné kauce min. 5.000,- Kč
ad 36/2015/6 Úhradu nákladů za pronájem šaten a hřiště ve sportovním areálu TJ Sokol
„Starým pánům“ za reprezentování obce na fotbalových utkáních
ad 36/2015/8 Udělit souhlas vlastníka místní komunikace ul. Farní k napojení pozemku
parc. č. 1542/33 v k. ú. Šilheřovice
ad 36/2015/9 Bezplatné zapůjčení zahradních setů dne 12. 12. 2015 na akci „Svatá Lucie“
na ulicích Ovocná, Zahradní, Květinová, Polní a Souběžná
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ad 36/2015/11 Přidělení podkrovních prostor v domě č. p. 18 p. XXXXX, XXXXX,
Šilheřovice, veškeré úpravy těchto prostor budou provedeny na vlastní
náklady
ad 36/2015/13 Prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor v domě na ul. Střední
č. p. 19 – Pekárna M&K
RO doporučuje:
ad 36/2015/7 Zastupitelstvu obce projednat a schválit smlouvu o spolupráci
se Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Slezská Ostrava
ad 36/2015/12 Zastupitelstvu obce schválit návrh rozpočtu obce a příspěvku Základní škole
a mateřské škole, p. o. na rok 2016
RO neschvaluje:
ad 36/2015/10 Poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu ochránců přírody ZO
Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice 146 na
provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy
RO projednala:
ad 36/201512 Návrh rozpočtu obce na rok 2016

HOSPODAŘENÍ OBCE
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 11. 2015
do 30. 11. 2015:
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 11/2015
ELKOPLAST, CZ s. r. o. - kompostéry, štěpkovač
SmVak – 10/2015
KUNST, spol. s. r. o. – lapák písku ČOV
Ing. Korner – údržba zeleně svah ZŠ
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu
Autodoprava Fulneček – čištění potoka
Pojišťovna Kooperativa – pojištění majetku obce
KB splátka úvěru
OZO – svoz komunálního odpadu
ARRIVA MORAVA a. s. – dopravní obslužnost
Valdemar kupka – doplatek soc. zařízení ZŠ

190 000,- Kč
1 101 100,- Kč
222 163,- Kč
118 000,- Kč
82 301,78 Kč
30 170,- Kč
34 184,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč
51 909,- Kč
36 992,- Kč
89 286,- Kč
78 834,- Kč
51 988,- Kč
143 300,- Kč

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Změna ordinační doby v zubní ordinaci
Od 1. 12. 2015 dochází ke změně ordinační doby Zubní ordinace MUDr. Gabriely Uhlířové,
a to: Po - Pá: 7:00 - 12:00 hodin.

Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 22. 12. 2015 do 3. 1. 2016 bude obecní úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

Uzavření tělocvičny v období svátků
V období vánočních svátků tj. 24. 12. 2015 – 26. 12. 2015, na Silvestra 31. 12. 2015 a Nový
rok 1. 1. 2016 bude tělocvična uzavřena!
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice

Vývoz popelnicových nádob na přelomu roku
Jelikož rok 2015 končí lichým týdnem a rok 2016 začíná taktéž lichým týdnem, budou se
v týdnu od 4. ledna 2016 vyvážet úplně všechny popelnicové nádoby.
Lenka Pecháčková – referentka OÚ Šilheřovice

Parkování aut v zimním období
Opětovně upozorňujeme všechny řidiče, aby parkovali svá auta na svých odstavných
plochách, v garážích či na parkovištích tak, aby nepřekáželi v provádění zimní údržby.

Opisy vodoměrů
Vážení spoluobčané,
ve dnech 28. 12. 2015 – 8. 1. 2016 budou v naší obci probíhat opisy vody, které bude
provádět p. J. Aujezdský.
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Kalendáře 2016
Rada obce ve spolupráci s Kulturní komisí pro vás všechny připravila kalendáře na rok
2016, kde naleznete informace o dění v naší obci. Každý rodinný dům (byt v bytových
domech) má nárok na jeden výtisk zdarma, popřípadě si můžete kalendář zakoupit za cenu
70,- Kč. Kalendáře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka roku 2016 v naší obci proběhne o víkendu
od 8. a do 10. ledna 2016.

Strassenfest 2016
Vážení spoluobčané,
po výzvě na uspořádání Strasenfestu se nám přihlásili občané z ulice Horní, proto
se Strasenfenst v roce 2016 uskuteční v ulici Horní.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Článek o zámeckém parku
Ve vlastivědném časopisu Muzea Hlučínska „HLUČÍNSKO“, 5. ročník – 2015 – číslo 2
vyšel pěkný článek s názvem Zámecký park Rothschildů v Šilheřovicích, autorem je p.
David Kania. Článek obsahuje mnoho zajímavých informací o vzniku a historii zámeckého
parku. Časopis je k dostání v Muzeu Hlučínska, Zámecká 286/4, Hlučín.

Učíme se v souvislostech!
PRVNÍ Montessori třída se otevírá žákům na ZŠ
dr. Miroslava Tyrše
Na výkladu v souvislostech namísto paměťového učení
staví
výuka
v Montessori
programu.
Také
na „ochutnávání“ světa kolem nás a prožívání učiva všemi
smysly. Je typická respektem individuality dítěte a
důslednými pravidly při zajištění požadovaných výstupů.
Na těchto pilířích je také založen připravovaný Montessori
program pro žáky prvního dvojročí na ZŠ dr. Miroslava
Tyrše. Bude zahájen od školního roku 2016/2017 a zapsat do něj můžete své dítě ve dnech
22. a 23. ledna 2016.
Hlavním cílem tohoto přístupu je podporovat děti v jejich přirozené touze po nových
informacích, které děti nezískávají izolovaně, ale učí se vnímat svět jako celek, a to ve všech
jeho souvislostech. Jsou vedeny k samostatnosti, důslednosti a především k zodpovědnosti.
Montessori systém je charakteristický tím, že respektuje tak zvaná senzitivní období. Jako
dospělí víme, že pokud nás něco zajímá a jsme na danou věc „naladěni“, automaticky
jí věnujeme větší úsilí a soustředění. Naše poznatky jsou tak uloženy daleko pevněji v našem
nervovém systému a lépe si je nejen pamatujeme, ale i umíme použít. Děti to mají obdobně.
Pokud jim v době, kdy jsou připraveny rozeznávat tvary, nabídneme příslušné aktivity,
naučí se je malovat nebo se naučí velmi rychle psát. Totéž platí o počítání. Některé z dětí
nastupují do Montessori třídy s tím, že již umí psát nebo počítat a jiné zase o čísla
a písmena ani nezavadily. V naší škole to ale nevadí. Program umožňuje všem postupovat
podle svých schopností, podle svého tempa. Po zvládnutí učiva daného osnovami mohou
děti proniknout hlouběji do tématu a nenechat se brzdit ve svém rozvoji.
Důvěra ve schopnost řídit si své povinnosti a jistá svoboda poskytovaná dětem má
na druhou stranu pevná pravidla. Po dětech se vyžaduje přesně daný řád při práci
s pomůckou, klid ve třídě a dodržování spousty dalších pravidel. Doba a svět, ve kterém
žijeme, se rychle vyvíjí a frontální vyučování se již jeví jako nevyhovující. Téměř jakékoliv
poznatky si lidé dnes mohou vyhledat sami. Není třeba stavět výuku na jejich předávání, ale
spíše jde o to naučit se myslet, ptát se a spojovat souvislosti. A taky vycházet s ostatními
lidmi. Díky smíšeným třídám se děti v Montessori učí třeba pomáhat a vysvětlovat látku
mladším, u dospělých tomu dnes říkáme leadrship. Učí se také spolupráci při zvládání
kolektivních úkolů, sebeřízení a mnoho dalších dnes tak potřebných sociálních dovedností.
Naučit děti pracovat se svými vzdělávacími plány dá mnoho práce. Montessori učitelka má
ve třídě k dispozici Montessori asistentku, která současně s učitelkou dětem pomáhá s prací
tak, aby ji postupně zvládaly samy. Velký důraz při výuce klademe také na angličtinu. Více
informací k Montessori vzdělávání najdete na www.zsmt.cz/montessori
Mgr. Marie Šlosarková, vedoucí učitelka Montessori programu
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PODĚKOVÁNÍ

Předadventní posezení
Dne 21. listopadu 2016 proběhlo v kulturním domě předadventní posezení s trhy, které bylo
doplněno o módní přehlídku. Odvážné modelky nám předváděli oblečení, které vybrala
ze svého obchodu p. Radmila Piskallová. Posezením nás provázela p. Vlaďka Olšáková
a příjemnou hudební atmosféru nám navodil p. Stanislav Šeliga. Výzdobu sálu připravila
p. Kristina Rymerová, místní střední škola nám připravila vánoční tabuli pro inspiraci
a prodejci nám zaplnili sál různými výrobky a zbožím. Mohli jsme také ochutnat štoly
z kuchyně p. Marie Gabrielové, zákusky p. Anežky Plačkové, vánočky z místní pekárny,
zabijačkové výrobky od p. Karla Kučatého a mnoho dalších specialit. Pan Aleš Jauernig
nám posezení zdokumentoval na svou kameru.
Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli a pomohli nám při organizaci.
Obecní úřad Šilheřovice
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Rozsvícení vánočního stromu
Dne 27. prosince 2015 jsme před obecním úřadem slavnostně rozsvítili vánoční strom, tento
strom obci daroval p. Milan Šrotek, za což mu velmi děkujeme.
Předvánoční atmosféru nám svým vystoupením zpříjemnily děti z mateřské a základní
školy, tímto jim děkujeme. Dále děkujeme sponzorům – p. Kateřině Lazar Fulnečkové,
Pekárně M + K, Restauraci NA NÁMĚSTÍ, Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb
SČMSD Šilheřovice s. r. o. za poskytnuté dary a také p. Stanislavu Šeligovi, členkám klubu
důchodců a kulturní komisi, kteří nám pomohli při organizaci.
Obecní úřad Šilheřovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

MŠ Šilheřovice by ráda informovala občany obce Šilheřovice o akcích, které se za poslední
měsíc konaly v její režii.
Dne 27. 11. 2015 se děti z mateřské školy v odpoledních hodinách zúčastnily
rozsvěcování vánočního stromečku, na kterém předvedly vystoupení v podobně zpěvu
nacvičených vánočních písní, dále se představil s písněmi folklorní kroužek Majíček pod
vedením paní učitelky Báry Slavíkové a v neposlední řadě děti také ukázaly, co se naučily
v tomto roce v tanečním kroužku pod vedením paní Skopalíkové Lucie. Děti se na
vystoupení velice těšily, i když měly mírnou trému. Nakonec se zúčastnil jen úzký počet dětí
z důvodu nemoci.
Další aktivitou, o kterou se postarali studenti ze Střední odborné školy hotelnictví,
gastronomie a turismu v Šilheřovicích byl Mikuláš s čerty a anděly dne 4. 12. 2015. Studenti
v ranních hodinách v převlecích navštívili naší školku a převážně děti. Připravili si pro děti
krásný proslov, drobné dárečky v podobě plyšáků a následný krásně propracovaný
program v tělocvičně Základní školy v Šilheřovicích, kde měli připravených spoustu
drobných aktivit vhodných pro děti z MŠ.
Téhož dne děti ze staršího oddělení také vystoupily na obecním úřadě pro naše starší
občany, kdy dětem byl udělen velký obdiv a aplaus.
A ještě v podvečerních hodinách se děti zúčastnily mše svaté v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Šilheřovicích, kde měl pro děti svatý otec připravený program v podobě
lucerniček a povídání o sv. Barboře, sv. Mikuláši, adventu a Vánocích. Které děti vydržely
do konce mše svaté, na ty čekal dárek v podobě pamlsků a omalovánek. Děti celou mši
trpělivě čekaly a poslouchaly průběh mše.
Následujícího dne se konalo Mikulášské posezení organizované rodiči. Velmi
oceňujeme perfektní organizaci, pohostinnost a dobrou náladu a atmosféru.
V neposlední řadě MŠ Šilheřovice připravila dne 8. 12. 2015 pro rodiče s dětmi
vánoční dílny spojené s besídkou, zdobením stromečku a vánoční nadílkou dětem. Pro děti
i rodiče bylo připravené drobné občerstvení v podobě kávy a zákusku (práce rodičů). Celé
odpoledne jsme pokojně strávili se závěrečnými rozzářenými kukadly dětí, při rozbalování
dárků.
Rádi bychom ještě všem popřáli krásné prožití Vánočních svátků v kruhu rodiny a blízkých
ve zdraví, lásce a pohodě a také šťastný krok do Nového roku 2016.
Přeje kolektiv MŠ Šilheřovice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Akce ZŠ v listopadu a prosinci 2015
Datum

Akce

3.11.
1. - 14.11.
10.11.

SCIO testy 9. tř.
Zahraniční jazykový kurz Mgr. Hluchníkové v rámci Výzvy 56
Preventivní program pro 3. tř.: Kyberšikana
Den válečných veteránů – žáci 9. tř. uctili ukončení 1. sv. války
(Mgr. Žvaková)
Dopravní výchova 8. tř. v Hlučíně (Mgr. Tichá)
Pěvecká soutěž HLUČÍNSKÝ SLAVÍČEK – účast našich
žáků:
Zuzana Fulnečková
Sára Medulová
František Šimberský
Divadélko pro školy Hradec Králové:
Písnička pro draka – pro 1. – 4. tř.
Divadlo nekouše – pro 5. – 9. tř.
Vánoční výstava výtvarných prací žáků v sále Obecního úřadu
Šilheřovice a zpívání u stromečku
Divadlo pro děti i dospělé v Polsku

11.11.
13.11.

LISTOPAD

19.11.

25.11.
27.11.
30.11.
Datum

4.12.

PROSINEC
10.12.
14.12.
16.12.
18.12.

Akce
Mikuláš pro všechny děti ZŠ – jako každoročně celou školu
obdarovali i postrašili žáci 9. třídy, stejně tak na Mikulášské
diskotéce, kterou pořádala Unie rodičů. V tento den také stihli
navštívit Mikulášské posezení Klubu důchodců a zjistit, zda
byli všichni přítomní po celý rok hodní
(dohled nad žáky 9. tř. - Mgr. Řehánková)
Účast pedagogů na křtu nové knihy Mgr. Evy Tvrdé
Drum – in – hudební vystoupení pro 1. - 9. tř. v tělocvičně
Preventivní program pro 4. a 5. tř. „Nech mě být“
Inventarizace majetku ZŠ

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům a příznivcům školy za výrobky, které
věnovali na vánoční výstavu výtvarných prací, za materiál a nápady s tím spojené, ale
především děkuji všem návštěvníkům výstavy za hojnou účast, protože to je hnací motor
pro realizaci příští vánoční výstavy.
Pedagogům a dalším zaměstnancům školy děkuji za vzornou přípravu a organizaci této
celodenní akce.
Základní škola přeje všem občanům krásné Vánoce plné pohody, klidu a setkání se svými
nejbližšími, pevné zdraví a radost po celý příští rok.
(Mgr. Silvie Žvaková)
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – PROSINEC
Na valné hromadě konané dne 3. 12. 2015 delegáti Tělovýchovné Jednoty, kteří se sešli
v plném počtu, odsouhlasili změnu názvu spolku na Tělovýchovná Jednota Sokol
Šilheřovice, z.s., zkratka TJ Sokol Šilheřovice, z.s.
Na této schůzi bylo také zvoleno vedení Sokolu na další 2 roky. Předsedou byl znovu zvolen
Štěpán Kopia. Dále byli zvoleni členové výboru a kontrolní komise: Jaroslav Buchta,
Bernard Habura, Roman Redzina, Josef Šilhan, Ing. Jiří Thomas, Mgr. Zdeněk Žvaka,
Lukáš Lasák, Jan Smolka a Miroslav Žoffaj.

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE přeje všem spoluobčanům radostné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2016.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

POZVÁNKA
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Seznam plesů v roce 2016
09. 01. 2016
16. 01. 2016
23. 01. 2016
30. 01. 2016
06. 02. 2016
27. 02. 2016
05. 03. 2016

ples SDH Šilheřovice
Obecní ples
Farní ples
Rodičovský ples
ples ulice ZAFAMA
dětský ples Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice
dětský ples MŠ Šilheřovice

KALENDÁŘ

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2015 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Lp.

Nazwa imprezy

Termin

Organizator

40.

Vánoční koncert

27.12.2015

Obec Šilheřovice

41.

Vánoční ladění

20.12.2015

Obec Hať

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB

VE DNECH 19. – 23. PROSINCE SE USKUTEČNÍ PRODEJ RYB.
KROMĚ TRADIČNÍHO KAPRA NABÍZÍME AMURA, CANDÁTA A ŠTIKU.
PRODEJNÍ DOBA: 9:00 – 16:00 HOD. PŘED HOSPŮDKOU U ZASTÁVKY
DAVID A ONDRA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
Všem našim občanům, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny nebo životní jubilea, přeje
obecní úřad do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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PŘÁNÍ

- 13 -

- 14 -

INZERCE
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