
     Šilheřovický zpravodaj   Prosinec 2017     

  PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ  VÁNOCE A V NOVÉM ROCE  MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ   ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU  
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    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 2017 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 sportovní a kulturní činnost v obci! V neposlední řadě děkujeme vám občanům za podporu a spolupráci při realizaci aktivit obce.   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       
   Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 1. 11. 2017 č. 95/2017  RO schvaluje: ad 95/2017/2 Komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení v rámci projektu s názvem Cyklotrasa SO 103 s reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16-025/0001243. Otevírání proběhne 20. 11. 2017 ve 13:00 hodin v sále OÚ. ad 95/2017/3    Výjimku z počtu žáků pro školní rok 2017/2018 ad 95/2017/4   Nákup kopírovacího stroje Ricoh MP 3350 pro ZŠ za cenu 12.900,- Kč + DPH ad 95/2017/5   Bezplatný pronájem společenského sálu v Kulturním domě dne 16. 11. 2017 za účelem soutěže žáků ad 95/2017/6   Pronájem sálu v Kulturním domě PGCO, Dolní 412, 747 15 Šilheřovice za účelem zimní přípravy od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018 za cenu 800,- Kč/blok ad 95/2017/8  Žádost p. XXXXXXXX o revokaci Usnesení 91/2017/10 v plném rozsahu (Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací, schválenou Radou obce Šilheřovice dne 13. 9. 2017) ad 95/2017/10 Udělit souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Farní parc. č. 1679/21 v k. ú. Šilheřovice k napojení nového sjezdu na pozemek parc. č. 1679/25, 69/2 a 69/7 v k. ú. Šilheřovice k novostavbě RD s tím, že je nutno doložit stanovisko Policie ČR – Dopravní inspektorát Opava.  

 ÚVODNÍ SLOVO 

 RADA OBCE 
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 15.11. 2017 č. 96/2017  RO schvaluje: ad 96/2017/3 Předfinancování grantu MŠ Šilheřovice ve výši 5.000,- Kč v rámci projektu k 20. výročí partnerství MŠ reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16-013/0000657 ad 96/2017/4  Předfinancování grantu ZŠ, příspěvkové organizaci ve výši 39.595,- Kč v rámci projektu “Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ – PL pohraničí“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16-013/000081 ad 96/2017/5   Finanční dary pro ZŠ ve výši 8.000,- Kč, které ZŠ použije k zabezpečení výchovné a vzdělávací činnosti základní školy  RO projednala: ad 96/2017/8   Návrh rozpočtu obce na rok 2018.    Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 22.11. 2017 č. 97/2017  RO schvaluje: ad 97/2017/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek na akci „Obnova povrchu hřiště ZŠ Šilheřovice“. Vítěznou firmou je JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňáková 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava s nabídkovou cenou 696.088,52 Kč ad 97/2017/4    Výsledek hodnocení pořadí nabídek na akci „Vybudování cyklotrasy SO 103“. Vítěznou firmou je ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí s cenovou nabídkou 1.168.053,67 Kč ad 97/2017/6   Rozpočtové opatření č. 10/2017 předložené ekonomkou obce     
   Vánoční pracovní doba na OÚ  22. 12. 2017   zavřeno 27. 12. 2017  zavřeno 28. 12. 2017  zavřeno 29. 12. 2017  zavřeno     Uzavření tělocvičny v období svátků  V období vánočních svátků tj. 24. 12. 2017 – 26. 12. 2017, na Silvestra 31. 12. 2017 a Nový rok 1. 1. 2018 bude tělocvična uzavřena!    

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
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Kalendáře 2018   Obecní úřad si pro vás opět připravil kalendář na rok 2018, 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.   Ludmila Maloňová – referentka OÚ Šilheřovice     Vodné a stočné od 1. 1. 2018  Od 1. 1. 2018 dochází k navýšení vodného a točného, a to vodné o 1,- Kč a stočné o 1,- Kč. O tomto navýšení rozhodlo Zastupitelstvo obce Šilheřovice na svém zasedání dne 6. 12. 2017 usnesením č. 16/2017/9.   Nově tedy zaplatíme za vodné 31,- Kč/m3 a za stočné 21,- Kč/m3.     Cenový výměr č. 1/2017 za pronájem hrobového místa                              
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Cenový výměr č. 2/2017 za svoz popelnicových nádob                                   Svoz popelnicových nádob  OZO Ostrava sděluje, že odvoz popelnicových nádob bude v posledním týdnu roku stejný a v týdnu od 1. 1. 2018 bude svoz posunutý o jeden den, tzn., že se budou popelnice svážet až ve čtvrtek.   Děkujeme za pochopení      
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 PODĚKOVÁNÍ 
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 Kuchařská naděje z Šilheřovic je ve finále soutěže Svačina roku  Šilheřovice, 1. prosince 2017 – Nadějná kuchařka Žaneta Kopcová ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb, Šilheřovice je jednou z 15 finalistů 5. ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare. Finalisty přivítá 7. prosince 2017 gastro studio Chefparade+. Školy a soutěžící se mohou těšit na ceny v hodnotě 20 000 Kč a na tuňákové výrobky Rio Mare. Na Facebooku Rio Mare může vybrat nejlepší recept také veřejnost. Z finále se připravuje živý facebookový přenos.  Mladí kuchaři a kuchařky si rozdělí dárkové poukazy do e-shopu v hodnotě 20 000 Kč. Vítěz získá poukaz v hodnotě 7 000 Kč, kuchaři na druhém a třetím místě vyhrají poukazy v hodnotě 5 000 Kč a 3 000 Kč. A porota pořadatelů udělí Zvláštní cenu Rio Mare v hodnotě 5000 Kč.   Letos bude poprvé vyhlášena Rio Mare cena veřejnosti. Hlasování na FB stránkách Rio Mare probíhá až do 5. prosince. Na vítěze a školu čekají produkty Rio Mare v hodnotě 5 000 Kč. Na facebookových stránkách bude možné sledovat také live stream finálového kola.  Finále bude hodnotit odborná porota složená z garanta soutěže, Mistra kuchaře Vladimíra Picky, šéfkuchaře restaurace Aureole a viceprezidenta AHR ČR Jiřího Krále a šéfkuchaře a majitele kuchařského studia Atelier Culinari Vladislava Stupariče. Druhou porotu tvoří zástupci pořadatele soutěže. Živým finále provede účastníky moderátorka, herečka a kuchařka Markéta Hrubešová.  Soutěžící musí vytvořit před porotou, ve stanoveném limitu 20 min, 5 porcí své zdravé, chutné a originální svačinky z prvního korespondenčního kola. Obě poroty soutěže budou hodnotit kromě chuti a dodržení zadání také techniku přípravy nebo finální prezentaci. Velké finále se koná ve čtvrtek 7. prosince 2017 v gastronomickém studiu Chefparade+ v pražských Holešovicích.   Letošní 5. ročník celostátní soutěže Svačina roku Rio Mare pořádá společnost Bolton Czechia, která je výhradním distributorem tuňákových výrobků Rio Mare v České republice.   Finálový recept: Žaneta Kopcová, Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice, Rukolové trubičky Rio Mare  Suroviny: 60 g Rio Mare Paté lososový krém v tubě, 2 hrsti rukoly, 10 lžic hladké mouky, 2 lžíce másla, 200 g žervé, 2 ks červené řepy, půl kypřícího prášku, lžice extra panenského olivového oleje Monini, sůl, pepř a tymián na dochucení.  Postup: Spaříme rukolu, scedíme a zchladíme ve vodní lázni, přebytečnou vodu vymačkáme a rozmixujeme s 80g žervé na jemno. Přidáme mouku, máslo a postupně přidáváme sůl, prášek do pečiva a tymián. Vypracujeme těsto. Těsto vyválíme, vykrájíme na proužky dlouhé cca 15 cm a namotáme na máslem namazané trubičky. Pečeme 15-20 minut. Necháme vychladnout. Po vychladnutí naplníme Rio Mare Paté lososovým krémem s žervé. Podáváme s natenko nakrájenou červenou řepou zakápnutou extra panenským olivovým olejem Monini, dochucenou solí, pepřem a tymiánem. Vše necháme proležet.  

 MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 



- 9 -  

 Připravované projekty  Sdružení obcí Hlučínska plánuje realizaci dalších projektů také v příštím roce. Ve spolupráci s polskými partnery - gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice byly podány 2 žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. 
 Začátkem roku 2018 by měl být zahájen projekt „Hledání ztraceného času“, v rámci kterého proběhnou např. fotografické workshopy pro zájemce z řad amatérských fotografů, výstavy historických i současných fotografií z regionu nebo tvorba česko-polského kalendáře.  Sdružení obcí Hlučínska dále plánuje vytvořit nové propagační materiály. Jejich příprava by měla být zahájena na podzim příštího roku tak, aby byly připraveny na turistickou sezónu 2019. Pokud bude projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“ finančně podpořen dotací, můžete se těšit také např. na letní soutěž zaměřenou na poznávání regionu.  Sdružení využívá k získání financí také dotační tituly vyhlášené Moravskoslezským krajem. Z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 bude sdružení žádat o dotaci na práci projektového manažera.  Příští rok proběhne již 10. ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel, a to v neděli 8. 7. na Mírovém náměstí v Hlučíně. O dotaci na festival má Sdružení obcí Hlučínska zažádáno v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018.  Lenka Osmančíková     Unikátní betlémy v Muzeu Hlučínska  Společně s vánoční výstavou o životě aristokratických dětí připravilo Muzeum Hlučínska prezentaci dvou vyřezávaných betlémů z dílen známých řezbářů Horsta Benka a Gerharda Jandy. Betlémy nepatří k nejmenším, společně zabírají celou místnost a jsou zajímavé zejména tím, že je autoři zasadili do hlučínských reálií. Zatímco Hlučínský betlém v duchu svého jména zobrazuje na pozadí vyřezávané panorama města Hlučína, pak Slezský betlém odkazuje ke Kravařím, kde byl vyřezán. Prostředí vzniku obou betlémů se promítlo i do vypodobnění některých postaviček, mezi nimiž je možno najít například historické osobnosti jako byl sochař Johannes Janda nebo malíř Johannes Bochenek, ale i osoby ze současnosti či nedávné minulosti. Zejména pamětníkům tak neujdou postavy kravařského děkana, kostelníka Vincka, hlučínské spisovatelky Jany Schlossarkové, či potulných žebráků Aloise a Janka. Betlémy bude možno obdivovat v Muzeu Hlučínska až do 4. 2. 2018.  Nenechte si tuto příležitost ujít, kdoví kdy se opět podaří prezentovat tato dvě unikátní díla pohromadě.   
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Život aristokratických dětí  / Poznejte svět aristokratických dětí  Po dvě stě letech se na hlučínském zámku opět usídlila aristokracie. A nejen tak ledajaká. Z celého království sem přijely hračky šlechtických dětí, aby mohly být prezentovány na výstavě o výchově a vzdělávání urozených dětí od jejich narození až po dospělost. Už v raném věku se odlišoval svět chlapců a dívek jak při hře, tak při výuce a dalších činnostech. Nároky na vzdělání byly vysoké, právě tak jako na budování morálních a náboženských hodnot. Exponáty, které jsou na výstavě k vidění, jsou zcela autentické a často velmi vzácné. Návštěvníci uvidí technické hračky z přelomu 19. a 20. století, historické učební pomůcky a sportovní potřeby, puzzle z roku 1880 nebo naučné a vzdělávací stolní hry. Dívky jistě zaujmou malé porcelánové servisy i celé kuchyňky. Zajímavé pro současné děti bude zjištění, že bohaté děti byly často velmi přísně vedeny a pamlsky dostávaly jen občas a za odměnu. Zcela běžně se domluvily několika jazyky, a ještě zvládaly společenské chování. Výstava bude k vidění na hlučínském zámku od 3. 12. tohoto roku a potrvá až do 4. 2. 2018.  
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Jarek Nohavica hvězdou Štěrkovny Open Music  Hlavní hvězdou příštího ročníku festivalu Štěrkovna Open Music bude písničkář Jaromír Nohavica. Festival bude třídenní a na břehu Hlučínského jezera se uskuteční od 26. do 28. července. Dalším nově zveřejněným interpretem je úspěšný písničkář Tomáš Klus.  Nohavica v Hlučíně uvede dvouhodinový koncert, na němž podobně jako v pražské O2 aréně zazní zpěvákovy největší hity i písně z čerstvě vydaného alba Poruba. Na akordeon a piano jej doprovodí vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka.  "O vystoupení Jarka jsme usilovali téměř deset let, z toho poslední tři roky velmi intenzivně. Podařilo se to až na chystaný 14. ročník. Pro festival i Hlučín a celý Moravskoslezský kraj to bude jistě velká událost," řekl David Moravec z pořádající společnosti New WindProduction.   Pořadatelé zveřejnili i další velké jméno programu. Příští rok na Štěrkovně Open Music vystoupí i Tomáš Klus. "I tohoto interpreta jsme se snažili pro náš festival získat řadu let. Jde o neuvěřitelnou shodu okolností, že se to podařilo zrovna nyní, když bude i Jarek. Připravujeme mimořádně silný ročník," dodal další z pořadatelů Matěj Ostárek.   Už dříve pořadatelé zveřejnili, že v roce 2018 bude v Hlučíně na Štěrkovně Open Music hrát slovenská kapela Horkýžeslíže a nejlepší balkánské dechovky Boban a Marko Markovič a FanfaraCiocarlia. Ty se utkají ve společném souboji v rámci speciálního projektu BalkanBattle Live.  Vedle toho festival, který je pořádán za podpory města Hlučín, Moravskoslezského kraje a generálního partnera stavební společnosti Tomáš Straub, nabídne vše, na co jsou návštěvníci zvyklí.  „Především to bude pohoda a romantika u jezera. Připravujeme velkou dětskou scénu i program pro seniory v Domově pod Vinnou horou. Jezero by opět měly brázdit plachetnice či vodní skútry. Hlučín ozdobí stovky dětských obrázků,“ doplnil Matěj Ostárek.  Předprodej vstupenek zajišťuje síť Ticketstream. K dostání jsou i v hlučínské Hospodě 56 či v opavské prodejně Sluna. Další informace zájemci najdou na Facebooku a na stránkách www.sterkovnamusic.com.  Ivana Gračková mediální zastoupení Štěrkovna Open Music tisková mluvčí města Hlučín                 
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   Ze života v mateřské škole  Už je to tady. Cítíte? Ano, opět k nám přichází vánoční čas. A všechno, co s ním souvisí. I v naší školce cítíme ten jemný nádech očekávání a taky ctíme tradice, které k těmto krásným svátkům patří. Vánoční náladu jsme si přiblížili fotografováním dětí na dárkové vánoční sady. Společně se mohli fotit i sourozenci. Někteří rodiče tak už mají pěkný dárek pro členy rodiny. Adventní čas si rodiče, děti a paní učitelky navodili akcí pod názvem Adventní spirála. Navštívil je anděl, který rozsvěcoval adventní světýlko, jež bude všechny provázet až do Štědrého dne. Každé z dětí se prošlo se svým svícnem kolem anděla a na spirálu z jedlových větviček si jej položilo. Pak jim světýlko svítilo i na svátek svaté Barbory a také na svátek svatého Mikuláše. V ten podvečer si děti přinesly světýlko i do kostela na mši. Mikulášské hemžení a rejdění si děti užily společně se staršími kamarády z místního odborného učiliště v tělocvičně. Měli pro ně nachystány zajímavé soutěže, hry, skládání puzzle a tanečky.   Děti také byly odměněny hezkým papírovým andělem, který skrýval pod šaty sladký bonbon. A Mikulášská nadílka pokračovala akcí, která byla připravena rodiči v kulturním domě s bohatým programem. K Mikuláši se váže akce pro paní učitelky ze školky v Chalupkach, kterou chystá náš kolektiv ve školce. Posezení se nese v přátelské atmosféře, probírají se pracovní i osobní záležitosti, tak se dále rozvíjí vzájemná spolupráce mezi oběma školkami. Vánoční náladu dětí i dospělých umocnila ve školce vůně čerstvého smrčku, který děti nazdobily společně s učitelkami šiškami a veselými ozdobami s oříšky. Tímto si dovolujeme vyslovit vřelé poděkování panu Bohuslavu Dvořákovi za tento dar a taky jeho zaměstnanci, který nám velmi ochotně pomohl stromek usadit do stojanu na své místo v jídelně. Další zdařilou akcí byla návštěva Základní umělecké školy v Hlučíně. Pozvali nás na slavnostní předvánoční koncert, ve kterém žáci představili hudební nástroje a na ně zahráli známé koledy a jiné skladby. Všichni se těšíme na dárky a děti především. Dočkají se i v naší školce, kde v dopoledních hodinách proběhne nadílka pod voňavým smrčkem, všichni ochutnáme výborné cukroví maminek a babiček našich dětí. Nebudou chybět koledy, které svými podmanivými melodiemi vánoční atmosféru ještě více umocní. My si tyto předvánoční chvíle užíváme a nasáváme plnými doušky.  A Vám si dovolíme popřát klidné a ničím nerušené svátky plné laskavosti, úsměvů, pochopení a radosti v kruhu nejbližších. Do Nového roku pevné zdraví a krásné dny.                                                                            Kolektiv Mateřské školy Šilheřovice     

 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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  Akce ZŠ v prosinci 2017   Datum Akce 

PROSINEC 
1.12. Informa Ostrava – žáci 8. a 9. tř. se měli možnost seznámit s nabídkami středních škol a učilišť v příštím školním roce 1.12. Rozsvícení vánočního stromu v obci – koledy nacvičily  Mgr. Bachroníková a Mgr. Fojtíková 5.12. Žáci 9. třídy prošli obcí v kostýmech Mikuláše, čertů a andělů 
8.12. Mikulášské karaoke v Kulturním domě Šilheřovice (akce UR). Žáci 9. třídy postrašili tradičně všechny menší děti i Klub důchodců, přijely i děti z partnerské školy v Chalupkách (Mgr. Hluchníková) 11.12. Inventarizace majetku ZŠ  (Mgr. Hlaváčková) 22.12. Návštěva kina v Ostravě (6. – 8. tř.),  9. tř. bowling v Ludgeřovicích)  Zaměstnanci Základní školy a mateřská školy Šilheřovice děkují návštěvníkům vánoční výstavy výtvarných prací na ulici Kostelní 230 za podporu a hojnou účast, zároveň bychom chtěli popřát všem občanům krásné a pohodové Vánoce v kruhu svých nejbližších, pevné zdraví a optimismus po celý tok 2018.   

                   

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE 
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  Získané dotace  Projekt:  „Oprava a údržba sociálního zázemí areálu          TJ Sokol Šilheřovice“ Dotace:      175.000 Kč  Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Oprava a údržba sociálního zázemí areálu TJ Sokol Šilheřovice“.     ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE  Vážení fandové mládežnického fotbalu v Šilheřovicích, naši nejmenší benjamínci, ročníky 2009 a mladší, se zúčastnili mikulášského turnaje na pozvání polského týmu LKS 05 Tworków v Bohumíně. Kluci odehráli velmi dobrá utkání s kvalitními soupeři. Výsledky zápasů: Šilheřovice - LKS 05 Tworków 0:0, Šilheřovice - LZS Starowice 2:2, Šilheřovice - Jasienica 3:0, Šilheřovice - DT Trnowskie Gory 1:1, Šilheřovice -Mosir Czerwionka Leszczyny 2:1, Šilheřovice - Pilkomania Gliwice 0:1, Šilheřovice - FK Bohumín 0:0. Naši střelci - Miník Kryštof 5, Bittner Lukas 3.  Ve čtvrtek 7. 12. 2017 měli naši žáci mikulášský trénink se spoustou dovedností a soutěží, který si pořádně užili. Na závěr turnaje nás navštívili Mikuláš s čertem.   V roce 2018 bychom Vás chtěli pozvat na sérii turnajů konaných v místní tělocvičně: 13. 1. 2018 ročníky 2003 a mladší, 27. 1. 2018 ročníky 2006 a mladší, 17. 2. 2018 ročníky 2009 a mladší. Všechny turnaje budou probíhat od 9-13hod.  Děkujeme rodičům a fandům za celoroční podporu a zveme všechny na zmíněné zimní turnaje. Přijďte povzbudit naše kluky.  Závěrem Vám chci popřát hezké prožití svátků vánočních a do nového roku vše nejlepší a hlavně zdraví. 

 

 TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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   V průběhu prosince obdržel TJ Sokol Šilheřovice neinvestiční dotaci ve výši 175 000 Kč na realizaci projektu „Oprava a údržbu sociálního zázemí areálu TJ Sokol Šilheřovice“. Na základě této dotace budou v průběhu zimní přestávky rekonstruovány pánské toalety, na nichž již byl vidět neúprosný zub času.  Předsednictvo TJ SOKOL Šilheřovice by také rádo poděkovalo všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního týmu za neustálou podporu v průběhu celého roku 2017 a těšíme se na setkání v roce 2018.                 

                                                                                                                        Za TJ SOKOL Šilheřovice                                                                               Roman Schulla a  Mgr. Zdeněk Žvaka                                                                                           
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 ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ŠILHEŘOVICE 
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  Seznam plesů v roce 2018   13. 01. 2018  Obecní ples  20. 01. 2018  Farní ples  10. 02. 2018 Rodičovský ple 17. 02. 2018  Dětský maškarní ples Unie rodičů při ZŠ  25. 02. 2018  Dětský maškarní ples MŠ Šilheřovice        POZVÁNKA                   

 KALENDÁŘ  
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  Významná událost  Dne 5. prosince 2017 se v naší obci narodili manželům Klechovým trojčátka. Natálie, Jiří a Tomáš se mají skvěle k světu. Přejeme jim vše krásné do života a rodičům hodně radosti z dětí.   

                                                               …se souhlasem rodičů      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.               

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
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