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ZPRAVODAJ
Klub českých turistů odbor Hodslavice
Oleg Janský

demie zrušen. Nemá však smysl “plakat nad rozlitým mlékem.“
Vždyť trasu pochodu je možno za dodržení stanovených podmínek projít i v současné době a záznam „Palackého stezka“ si
v kalendáři odškrtnout i v letošním roce. A jestli by si v době
omezení pohybu chtěl někdo udělat čas na turistiku a dochází mu nápady kam vyrazit, může třeba plnit podmínky pro získání tématického turistického odznaku Rodným krajem Františka Palackého, který náš odbor vydal u příležitosti 50. výročí
založení. Navštíví tak nejatraktivnější místa v okolí, kde možná ještě nebyl, nebo se tam znovu rád podívá. Po zdárném splnění podmínek obdrží odznak s podobiznou našeho rodáka
Františka Palackého, který byl vyroben speciálně pro tuto akci.

Je měsíc květen a nastal čas pro příspěvek Klubu českých turistů do Hodslavského zpravodaje. Od začátku roku jsem se těšil, jak napíšu všem Hodslavjanům a ostatním příznivcům turistiky pozvání na 49. ročník turistického pochodu Palackého stezka, který měl být generálkou na příští jubilejní ročník.
Chtěl jsem znovu lákat na krásné výhledy po trase pochodu,
které by obzvláště letos v době kůrovcové kalamity umožnily zúčastněným turistům nebývalé výhledy do širokého okolí. Dále na tradiční občerstvení „lesní škračenicu“, opékání špekáčků a přátelskou atmosféru, která vždy bývá v sedle pod
Krátkou, na účastnický list jako vzpomínku na sportovní výkon
a hlavně pocit spokojenosti v cíli obou tras pochodu. Vše je ale
jinak.
Od prvního ročníku pravidelně vedeme statistiku. Největší
počet, 1460 účastníků, byl zaznamenán v roce 1976. Nejméně,
47 turistů, přišlo na 43. ročník Palackého stezky v roce 2014.
Letos, poprvé v téměř 50. leté historii pochodu, bude ve statistice uvedeno, že 49. ročník byl z důvodu koronavirové pan-

Bližší informace zájemce najde na webových stránkách
kct-hodslavice.cz, nebo je rád podá náš člen Radim Holeňa.
Trasa Palackého stezky vede po červené turistické značce od
pomníku Františka Palackého na Velký Javorník. Nejen tato
trasa je v pravidelných cyklech vyznačována tak, aby žádný
poutník nebloudil. Zaškolení značkaři Klubu českých turistů
v naší republice značí 43 433 kilometrů turistický tras a 38 570
km pásových cyklistických tras. V podobném rozsahu takové
turistické značení nikde mimo naši a Slovenskou republiku nenajdete a závidí nám jej snad všichni turisté z celého světa.
Vždyť jen na území Moravskoslezského kraje je vyznačeno 3
277 km turistických značených tras, z toho je 2 892 km pěších
tras, 116 km lyžařských cest a 269 km cyklistických pásově zna-

čených tras. O značení se v šesti značkařských obvodech stará
celkem 163 značkařů a těší nás, že mezi nimi jsou i členové našeho odboru, dlouholetí značkaři, manželé Růžena a Petr Holeňovi.

Usnesení
ze 31. schůze rady obce konané dne
15.4.2020 na OÚ Hodslavice
OÚ

Členové našeho odboru se věnují zejména pěší turistice a
cykloturistice. Kromě individuálních vycházek a jednodenních
výletů organizujeme pravidelné turistické akce. Hned první
den v roce pořádáme Novoroční výstup na Velký Javorník, kde
si popřejeme vše nejlepší do nového roku nejen s našimi členy.
Další pravidelnou turistickou akcí je již známý pochod Palackého stezka. Koncem roku, 26. prosince na Štěpána, se scházíme s ostatními kamarády na Lysé hoře. Mimo tyto pravidelné
akce pořádáme vícedenní výlety nejen v rámci České republiky. V loňském roce v měsíci červnu cyklisté absolvovali cyklojízdu Okolo Tatier, kde společně s téměř 1000 účastníky ve
dvou etapách ujeli 230 km. V srpnu si projeli stanovené trasy v okolí Ružomberku v rámci srazu cykloturistů Klubu slovenských turistů. V měsíci září se konal Mezinárodní sraz turistů v Maďarsku v obci Veróce nedaleko Nagymarose a Visegradu a ani tam naši turisté nechyběli. V říjnu jsme navštívili Český
Ráj, prošli si krásné trasy v okolí Malé skály, Suchých a Klokočských skal. I v letošním roce máme plánované zajímavé výlety,
snad se nám je vzhledem k současné situaci podaří uskutečnit.

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I.
Rada obce s c h v a l u j e
a)
program jednání,
b)
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“ – prodloužení doby realizace díla na 505 kalendářních dnů z důvodu nepředvídatelné situace stavu nouze vyhlášené Vládou ČR dle
návrhu,
c)
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Obce Hodslavice z evidence majetku dle návrhu,
d)
odpuštění platby nájmu a dodávky tepla nájemníkům v Obecním domě čp. 161, kterým bylo znemožněno provozovat živnost, a to po celou dobu vyhlášení restrikcí Vládou
ČR,
e)
roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace, za
rok 2019, v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31. 12. 2019,
f)
zlepšený výsledek hospodaření za rok 2019 Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace, ve výši 65 587,72 Kč a jeho převod do rezervního fondu,
g)
finanční spoluúčast obce ve výši 3 000 Kč na vybudování opěrné zdi pod místní komunikací u domu manželů B.,
Hodslavice čp. 120,
h)
sobotu 25.4.2020 jako náhradní termín za stanovený
termín k uzavření manželství (Radou obce č. 3 dne 10.2.2003
stanovena doba k zavření manželství, a to každá první sobota v měsíci – když usnesením vlády č. 215 o přijetí krizového
opatření v zákazu volného pohybu osob na území ČR z důvodu nešíření onemocnění COVID – 19 nešlo konat sňatečné obřady.).
II.
Rada obce u r č u j e
a)
změnu termínu konání zasedání zastupitelstva obce z
23.4.2020 na 19.5.2020.
III.
Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a)
průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b)
žádost p. V. D., Hodslavice 168 o odkoupení obecního pozemku – části místní uličky o výměře cca 5 – 8 m2
a předkládá žádost zastupitelstvu obce k projednání,
c)
varianty úprav nebytových prostor v domě čp. 78 pro
prostory Pošty Partner.

Srdečně Vás zveme
I když v současné době organizované turistice podmínky nepřejí, dovolte, abych vás už nyní pozval na jubilejní 50. ročník
turistického pochodu Palackého stezka, který se snad opět
bude konat koncem května 2021. Znovu připravíme trasy, na
které si naši věrní účastníci zvykli, a doufám, že v dobré náladě
se v cíli obou etap sejdeme v co největším počtu.
Za hodslavské turisty
Oleg Janský
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 05/2020

na 9. zasedání
zastupitelstva obce,
které se uskuteční v

úterý 19.5.2020 v 18:00 hod.
v klubovně obecního úřadu (přízemí).
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Poděkování

Rádi bychom poděkovali za všechny spoluobčany a zaměstnance Obce
Hodslavice paní Aleně Kotoučové za
dlouholetou službu našim občanům
na pracovišti pobočky místní pošty,
za její ochotu, vstřícnost, obětavost a lidský přístup.
Na novém působišti přejeme spoustu pracovních
úspěchů a hodně spokojených občanů stejně jako
v Hodslavicích.

Informace k obecním a spolkovým akcím
OÚ

Až do odvolání jsou zrušeny všechny obecní a spolkové akce.
Aktuální informace sledujte na webových stránkách obce.

EKOKOUTEK - S oleji na sběrný dvůr
OÚ

Zbytky jedlých olejů a tuků nevylévejte do odpadu, ale odneste na sběrný dvůr. Tento odpad nesmí končit v kanalizaci a
následně v čistírně odpadních vod. Občané mohou oleje nashromáždit do plastových lahví a předat do sběrného dvora v
provozní době:
v lichém týdnu:
středa 8 – 10 hod., 15 - 17 hod., sobota 8 - 11 hod.
Obec Hodslavice neplánuje zavádění speciálních nádob na
oleje u kontejnerů na separovaný odpad. Hlavním důvodem
je zabránění mísení minerálních, syntetických a jedlých olejů
dohromady, neboť se v takovém případě jedná o nebezpečné
odpady, které jsou likvidovány za mnohonásobně vyšší cenu.
Dalším důvodem, je náklad na pořízení nádob, vybudování
zpevněných ploch včetně ukotvení nádob k pevnému povrchu a finanční prostředky na svozy. Snahou obce je minimalizovat náklady na odpadové hospodářství s cílem nezatěžovat
peněženky občanů, pokud to není nezbytně nutné.

Informace ke kanalizačním přípojkám
OÚ

Vlastníci nemovitostí obdrží během měsíce června zpět podepsané smlouvy s technickou dokumentací kanalizační přípojky. Zároveň bude naskladněn materiál na přípojky ve sběrném dvoře. Bližší informace o platbě a výdeji materiálu budou
upřesněny na webových stránkách obce.
Pořád platí, že budování domovní přípojky smí nastat až po
vydání územního souhlasu stavebním úřadem v Novém Jičíně. Řízení na hromadný územní souhlas ještě probíhá. Po jeho
ukončení a vydání územním souhlasu pro přípojky, budeme
občany informovat obvyklým způsobem o dalším postupu.
STÁLE PLATÍ TYTO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘIPOJENÍ:
1. Veřejné i neveřejné části kanalizačních přípojek budou
sloužit striktně k odvádění splaškových vod bez předčištění.
Stávající žumpy, septiky a domovní ČOV musí být vyřazeny z
provozu. Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem
kanalizace v obci.
2. Před každým napojením neveřejné části kanalizační přípojky na kanalizační sběrač obce (resp. před jejím zásypem)
bude přizván zástupce správce kanalizace za účelem pořízení
fotodokumentace celé přípojky včetně napojení na kanalizační sběrač obce a dům.
NEUNÁHLUJTE SE S BUDOVÁNÍM DOMOVNÍ PŘIPOJKY, ABY
VÁM NEVZNIKLY ZBYTEČNÉ NÁKLADY NAVÍC.
V případě, že bude přípojka vykopána bez kontroly, vlastník
bude muset celou přípojku na vlastní náklady odkrýt ke kontrole.
Věříme, že svým zodpovědným přístupem usnadníte hladké
připojení, a děkujeme Vám předem za bezproblémovou spolupráci.
Informace ke stavbě kanalizace a přípojek naleznete na
webu obce: www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obracejte
mailem: kanalizace@hodslavice.cz,
tel.: 792 771 741 – Ing. Radim Holeňa.

DOTAZNÍK

II. PROJEKT DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ V HODSLAVICÍCH
Naše obec má opět možnost požádat SFŽP o dotaci na nákup domácích kompostérů,
které by byly bezplatně předány do domácností.
Na základě projeveného zájmu bude podána žádost o dotaci.
Pokud máte vážný zájem o přidělení plastového kompostéru o objemu 1 m3 nebo 2
m3, prosíme Vás o projevení zájmu formou vyplnění tohoto dotazníku a jeho zasláním
elektronicky na adresu: obec@hodslavice.cz, či odevzdáním dotazníku do 15.5.2020
na Obecní úřad (schránka u vchodu) nebo do sběrných boxů v obchodech.
Dotazník můžete vyplnit elektronicky na webu obce.
Mám zájem o bezplatné přidělení: Zájemce:
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plast. kompostéru obj. 1 m3

Jméno, příjmení:………………………………………………..

plast. kompostéru obj. 2 m3

číslo popisné: …………E-mail:……………………………….

www.hodslavice.cz

Beseda s Markem Hilšerem je zrušena!
Ondřej Kudělka, DiS.

Milí spoluobčané,
pandemie koronaviru, která naše životy v posledních měsících obrátila doslova vzhůru nohama, se podepsala na sportovním, kulturním a společenském životu nejen v celé naší
zemi, ale i u nás v Hodslavicích. A velmi mě mrzí, že jednou z
mnoha zrušených akci je i beseda s panem senátorem Markem
Hilšerem. Dovolte mi, abych nám všem popřál v této době
pevné zdraví a sílu zvládnou tyto nelehké časy. Na samotný závěr Vám předávám vzkaz pana senátora Marka Hilšera:
Zrušení Dne obce Hodslavic mě velice mrzí. Těšil jsem se, že Hodslavice po delší době opět navštívím. Dnes však na prvním místě
stojí snaha o snížení rizik spojených se šířením čínského viru, který paralyzoval naši společnost. Věřím, že se nám díky naší soudržnosti a ochotě pomáhat druhým podaří tuto krizi překonat, a co
možná nejdříve se naše životy vrátí do starých kolejí. Abychom
mohli normálně pracovat a opět se beze strachu a obav setkávat.
Marek Hilšer

Oznámení o otevření obecní knihovny
OÚ

Od pondělí 27.4.2020 je opět v provozu Palackého pamětní
knihovna Hodslavice v základní škole. Otevírací doba: pondělí
a čtvrtek od 15:30 do 18:00 hodin. Roušku s sebou.

Upozornění
Linka pomoci Slezské Diakonie
Mgr. Renáta Větrovcová

Ve Slezské diakonii jsme zprovoznili s ohledem na stávající
situaci spojenou s ohrožením nemocí COVID-19 pro všechny
potřebné telefonní linku Světlo pro Vás.
Lidé, kteří potřebují více informací či podporu v aktuální situaci, možnost sdílet své obavy, najít praktickou pomoc, možnost rozhovoru s duchovním nebo hledají informace
o dostupných službách mohou volat tel. linku 604 255 440.
Na telefonní lince na dotazy odpovídají sociální pracovníci
a psychologové, kolegové z poradenského centra. Pokud je z
hovoru zřejmé, že bude probíhat delší dobu a problematika
dotazu to vyžaduje, tak naši pracovníci volají lidem zpátky. Samozřejmě se na linku pomoci mohou lidé obrátit i přes e-mailovou adresu svetloprovas@slezskadiakonie.cz.
Informace máme také na webových stránkách Slezské diakonie:
https://www.slezskadiakonie.cz/linkapomoci
Mgr. Renáta Větrovcová
Vedoucí Oddělení PR a propagace
Pracovník racionalizace řízení
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Ing. Josef Hub

Starojicko, a.s. Jičina čp. 26 žádá občany, aby nejezdili, ani
nechodili přes ohrazené pastviny v k. ú. Hodslavice, z důvodu možnosti napadení volně pasoucím se skotem a hrozícím rizikem úrazu. Zároveň aby neotvírali ohradníky – brány
a nedocházelo k útěku skotu a následným materiálním škodám. Za nedodržení zákazu vstupu a případné škody nesou
odpovědnost. Škody mohou být vymáhány po neukázněných
občanech.

Markétina dopravní výchova online
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová

Představujeme vám webovou aplikaci, ve které si děti se svými rodiči mohou z pohodlí domova procvičovat bezpečný
pohyb v dopravě a osvojovat si správné návyky jednotlivých
účastníků silničního provozu.
Aplikace vznikla v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova Týmu silniční bezpečnosti, se kterým Policie
České republiky v dopravní výchově dlouhodobě spolupracuje. Děti mají v aplikaci na výběr z osmi okruhů, které dohromady zahrnují více než 900 testových otázek zaměřených na bezpečný pohyb v silničním provozu.
Přestože v České republice v souvislosti s opatřeními COVID-19 došlo v měsíci březnu k výraznému oslabení pracovních a společenských aktivit, statistiky dopravní nehodovosstrana 4

ti a dění na našich silnicích příliš klidový stav nepotvrzují. Za
březen 2020 došlo celkem k 6316 dopravním nehodám, což
je sice o 1762 nehod méně než za stejné období v roce předchozím, ovšem počet usmrcených osob výraznější pokles nezaznamenal. Usmrceno při dopravních nehodách v březnu
2020 bylo 33 osob, což je pouze o 3 osoby méně než v březnu
2019. „Apelujeme proto na všechny účastníky silničního provozu, aby se chovali při svých cestách bezpečně, dodržovali
pravidla a rychlostní limity, byli ohleduplní k současné situaci a
umožnili tak dopravní policii podílet se i na dalších potřebných
úkolech, které vyplývají z aktuální situace při zajišťování chodu státu“, dodává plk. Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie.
Markétina dopravní výchova je pravidelně připomínána veřejnosti prostřednictvím webových stránek www.policie.cz.
Práce s projektem i nově představovaná aplikace je elektronicky poskytována také všem školám a školským zařízením, které
v souvislosti s nouzovým stavem zajišťují péči dětem příslušníků a zaměstnanců integrovaného záchranného systému.
Aplikace dostupná na https://testy.dopravnivychova.cz/

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence

Změny mohou proběhnout
bez kritických následků
Mgr. Petr Sopuch, advokát

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
aktuální zdravotní situace ve společnosti může přinášet obtížné domácí, rodinné a rodičovské situace. Mnozí pracují z domova, tráví čas v karanténě, jsou společně celý den v bytě či
domě se členy rodiny nad míru obvyklou, omezeny jsou jiné
osobní sociální kontakty.
V nejednom případě může výše uvedené vyústit ve vyhrocení vzájemných vztahů. Této oblasti by se spíše věnoval článek
z pera psychologa. My z pozice právních poradců můžeme přispět zejména tím, že se podělíme o zkušenosti při formálním
řešení těchto krizí. A na závěr článku nabídneme drobné bezplatné konzultace.
Krizí máme na mysli rozchody a rozvody s důsledky do majetku a k nezletilým dětem. Je zřejmé, že některé domácnosti se
těmto myšlenkám z důvodu nynější netradiční situace v práci,
rodině, domácnosti a společnosti nevyhnou.
Co lze tedy dělat, když se dostaneme do pozice nečekaného rozchodu a rozvodu?
Především lze zachovat klid. Netradiční podmínky bezpochyby odplynou, avšak jednání, které se v průběhu stane, nelze mnohdy vzít zpět. Mnoho klientů v rodině či podnikání vyhrocenou situaci řeší rychle a striktně. Může se jednat o řešení
dobré a efektivní. Někdy však nekonat a chvíli situaci přečkat
(ať již s partnerem a dětmi, s věřitelem a půjčkou nebo v podnikání se zaměstnanci) může být trvalejší cestou s menšími kritickými následky, které si zatím neuvědomujeme při rychlém
rozhodnutí.
Jak situaci přečkat? Některé soudy v otázkách rodičů a dětí v
poslední době aplikují tzv. Cochemskou praxi. Jedná se o přístup, který např. dle definice Okresního soudu Brno-venkov
„spočívá ve spolupráci soudu s dalšími institucemi za účelem
pomoci rodičům k převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a řešení sporů týkajících se záležitostí dítěte především
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vzájemnou dohodou rodičů. Dohoda rodičů, je-li v nejlepším
zájmu dítěte, má přednost před rozhodnutím soudu.“
Při formulování dohody je právě mnohdy vhodné neučinit
unáhlené rozhodnutí a nepřetrhat veškeré pozitivní vzájemné
vztahy. S tímto velkou mírou souvisí možnost oslovit tzv. mediátora (ve věcech rodinných či podnikatelských) nebo se obrátit na některé z poradenských zařízení pro rodiny a partnery v
krizi. Radu a možnost asistence lze hledat také u orgánu sociálně právní ochrany dětí (běžně pod zkratkou „OSPOD“) anebo u
„POP“, tedy poskytovatelů odborné pomoci. Postačí tento pojem zadat do internetového vyhledávače a kontakty lze nalézt.
Anebo se nebojme obrátit na právního poradce, který nás bezpochyby nasměruje a kontakt pomůže nalézt.
V případě, že bude nutno činit radikální kroky, tak je u rodiny
na místě rozvod a s tím související řešení péče o nezletilé děti,
bydlení a majetkové vypořádání.
Jedná se o položky významné, proto shodně jako uslyšíme
z úst soudce, dodávám, že „dohoda je výhrou pro obě strany“.
Proč tomu tak je? Dohoda, byť formálně vedená s právní pomocí, umožní:
•
zatížit nezletilé děti v míře co nejmenší,
•
navštívit soud na co nejmenším počtu
soudních jednání,
•
ušetřit co nejvíce finančních prostředků
za právní pomoc,
•
získat možnost přátelských vztahů s druhou stranou
do budoucna, a to včetně neroztrhaných společných sociálních kontaktů mimo rodinu.
Samozřejmě vždy existuje cesta sporná, útočná a lze ukázat,
kdo je aktuálně silnější a bude pánem či paní situace. Lze vybojovat rovnost do poslední koruny. Rozhodnutí je na každém
zúčastněném a nelze říci, že jedna či druhá cesta je správná.
Mým cílem je z praxe poukázat na to, že existuje také cesta
první, na kterou v náročných časech a podmínkách mnohdy
zapomínáme nebo si ji neumíme představit.
Závěrem v době aktuálního nouzového stavu jako drobnou pomoc rodinám a podnikatelům ve společnosti nabízíme stručné bezplatné emailové konzultace občanům každé pondělí a středu od 14:00 do 16:00 hodin, a to na emailu
advokat@aksopuch.cz, prozatím až do 30. 4. 2020. V těchto hodinách budeme s kolegy odpovídat na průběžně zaslané aktuální dotazy občanů. Očekávat můžete:
•
snahu o nasměrování plně v duchu tohoto článku,
•
poskytnutí informací, jak nalézt odbornou pomoc či
mediaci,
•
kde nalézt informace od vlády nebo příslušného ministerstva,
•
jak postupovat, aby nedošlo ke kritickým následkům,
zejména v rodině,
a aby situace mohla být postupnými právními či neprávními kroky řešena a zvládnuta. Přejeme mnoho dobrého v této
době.

www.hodslavice.cz

Koupaliště Mořkov
Přijme na letní sezónu 2020 brigádníky na následující pozice:

----------------------------------------- Kuchaře
- Číšníky, servírky
- Uklízečky
- Pomocné práce do kuchyně
- Brigádníky do výdejního okýnka
- Pekaře pizzy
- Řidiče na rozvoz pizzy
- Správce (sekání trávy, údržba areálu)
----------------------------------------Info u pí. Skybové 732 252 953
nebo mail: koupaliste.morkov@seznam.cz

VÝROBA NÁBYTKU
Patrik Šimečka
VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR

Kuchyňské linky, postele, skříně, komody, vestavěné
skříně, stolky, obývací stěny, dětské pokoje, šatny apod.,
možnost 3D projekce kontakt: tel:734 453 263
patriksimecka@seznam.cz
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 05/2020
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SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²70²75
tito naši spoluobčané :
² Romana Petrovičová, Miluše Marková, Luboš Turek,

Tomáš Turanský, Zdeňka Krumpolcová
² Radek Homolka, Vladimíra Kyselá, René Böhm,

Martina Hubrová, Yveta Kladivová, Pavlína Turková
² Jiří Křižan, Miroslava Bartoňová, Zdenka Pavlicová
² Jaromír Kramoliš, Naděžda Čuberková, Dáša Rýcová
² Jan Sokol, Zdenek Plešek ² Růžena Trefilová

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci dubnu se narodili
Teodor Bayer a Elena Plešková.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho štěstí v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci dubnu jsme se rozloučili
s paní Ludmilou Křížovou.

Ze života obce

Uctění 75. výročí ukončení II. světové války

Archivní snímek KČT

Archivní snímek KČT

Archivní snímek KČT
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