PLÍSKOVSKÝ
OBČASNÍK
č. 6 – červen 2015
Vážení a milí spoluobčané a rekreanti,
uteklo to ani nevím jak a je tady šesté vydání občasníku (správně bychom asi měli uvádět, že
se jedná o první číslo třetího ročníku).
O všem důležitém, co se v Plískově děje, se můžete pravidelně dočítat na webových stránkách
obce, kde je i množství fotografií. Pro ty z vás, kteří tu možnost nemají (nebo mají radši čtení
na papíře), vychází tento zpravodaj…

Co se přihodilo během minulých měsíců?
ŘÍJEN:
Běh Bukovem. Loňského 33. ročníku se zúčastnilo přibližně sedmdesát závodníků, kteří
zdolali trasu dlouhou 8 560 m (pro některé kategorie se její délka zkracuje). Z místních se
nejlépe umístil Šimon Ekl – zvítězil v kategorii juniorů.

LISTOPAD:
Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce. Zvolili jsme nové zastupitelstvo ve složení:
starosta - Radek Škrdlant, místostarosta – Martin Drnec, předsedkyně finančního výboru Veronika Budínová (členy výboru jsou Jana a Josef Holmanovi), předseda kontrolního výboru
Pavel Krejčí (členy jsou Irena Kožíšková a Jaroslav Krejčí), člen – Petra Suková. O většině
témat, která byla na zasedání projednána, se dočtete dále pod titulkem Sdělení starosty.
Brigáda na zhotovení lávky přes Koželužku. Nad místě původní rozpadající se lávky byla
upevněna nová nosná konstrukce z klád a téměř celá byla překryta pochozím povrchem
z kuláčů. Osm mužů na tom pracovalo mnoho hodin, ale přesto nestihli vzhledem k rozsahu
prací lávku dokončit.
Valná hromada sdružení dobrovolných hasičů. Bylo schváleno vedení, navržené na
posledním zasedání (včetně nových velitelů a strojníků). Při diskusi zazněla z řad
dlouholetých členů slova lítosti, že se dřívější aktivní činnost změnila na formální
„papírování“, což je pravda. S obnovením tradice požárního sportu, ve kterém byli místní
hasiči tradičně velmi úspěšní, asi už nelze vzhledem k přerušení „dědičné linie“ počítat, ale
to ještě neznamená že spolková činnost nemůže časem nabýt nové podoby.

PROSINEC:
Rozsvěcení vánočního stromu. Po předloňské premiéře se na něm vloni podílelo mnohem
více párů rukou a společný výsledek byl skutečně obdivuhodný - nádherný strom, betlém
s živým beránkem, vánoční vytrubování a zpěv malých i velkých dětí a hostujících dívek,
stánek s občerstvením, kde se pod množstvím skvělého cukroví a slaných dobrot téměř
prohýbal stůl. Takže jsme si – předpokládám- jak předvánoční atmosféru, tak společnou
přípravu a především setkání v tak velkém počtu opět všichni užili…
Mikulášská besídka. Dětskou diskotéku, soutěže, čerta v novém „outfitu“ a nadílku od
Mikuláše a jeho andělského doprovodu si letos opět užilo několik desítek dětí.
Česko zpívá koledy. Plískovskou premiérou byla účast obce na druhém ročníku této
celostátní akce, kdy se po celé republice na různých místech lidé scházejí v předem určenou
dobu a společně zpívají koledy zároveň s rozhlasem. Nesešlo se nás mnoho, ale byl to
opravdu hezký zážitek.

LEDEN:
Ples těškovských hasičů – tradičně v sále hospody.

ÚNOR:
Sportovní ples – i tentokrát byli pořadatelé z Těškova.
Brigáda na dokončení lávky přes Koželužku. Byl dokončen „nájezd“ na lávku a upevněno
zábradlí. Na rozdíl od minulé lávky je nová mnohem širší (150 cm) a delší , takže je nejen
pohodlnější a bezpečnější pro chůzi, ale umožní i bezproblémové převedení kol a kočárků.
Je také umístěna ve větší výšce nad hladinou potoka, takže by měla odolat i velké vodě.
Vymýcením křovin v nejbližším okolí a umístěním jednoduché lavičky vzniklo zároveň
příjemné zákoutí pro odpočinek. Protože je toto místo nejen turisticky frekventované, ale také
se svými mělkými zátočinami přitažlivé pro děti (mohou se zde brodit, stavět hráze a čvachtat
se v bahně), je to jistě dobrý nápad.
Zároveň byla obnovena a přeznačena zarostlá a neprůchodná původní značená cesta pod
úbočím svahu, takže se nebude muset chodit a jezdit po louce, která je soukromým
pozemkem.

BŘEZEN:
Prakiáda. Letošního 14. ročníku se zúčastnilo 64 střelců z celé republiky. Místních bylo
celkem jedenáct, z nich dosáhl nejlepšího umístění Ondra Krejčí - byl první v kategorii dětí
a devatenáctý v celkovém pořadí, což je velký úspěch!

Brigáda na čištění koupaliště. Poslední březnová sobota byla opravdu dobrým termínem,
protože hned po vyčištění se díky dešťům koupaliště naplnilo, což by jinak bylo z důvodu
sucha v následujících týdnech nemožné.

DUBEN:
Stavění májky. Vzhledem k její rekordní výšce (asi sedmnáct metrů) a loňským zkušenostem
byla letos při jejím vztyčování využita mechanizace. Na ohništi u hospody byla pak „upálena
čarodějnice“ a každý tu mohl posedět a opéct si uzeniny.
Oprava cest. Ulička nad autobusovou zastávkou a cesta v chatové oblasti byly vysypány
asfaltovou frézovanou drtí, což se ukázalo jako účinné řešení, které bude možná využito i na
jiných komunikacích.

KVĚTEN:
Svoz nebezpečného odpadu. Bližší informace k tomuto tématu jsou vždy uvedené na
webových stránkách obce.
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Tentokrát byla účast veřejnosti – včetně
rekreantů - výrazně vyšší, než bývá obvyklé.

SDĚLENÍ STAROSTY
________________________________________________________________
Odpady:
V letošním roce zastupitelstvo obce schválilo novou vyhlášku o třídění odpadu. Vyhláška je
vyvěšena na úředních deskách, kde by se s ní měl každý seznámit. V dnešní době je již
povinností třídit komunální odpad, který se dělí na směsný odpad, plasty, sklo, papír, kovy,
nebezpečný odpad a biologicky rozložitelný odpad.
Pro biologicky rozložitelný odpad je u cesty k Eklovým umístěn modrý kontejner na bioodpad - trávu, listí, kuchyňské zbytky a podobný „měkký“ biologicky rozložitelný odpad
(podrobný výčet je uveden na kontejneru). Dvakrát do roka sem bude možné odkládat i větve.
O všem budeme ještě informovat. Nebude již tolerováno umísťování tohoto odpadu na obecní
pozemky.
Čtvrtého dubna byly na obecním úřadě vybírány poplatky za komunální odpad, psy
a poplatky za pronájem obecních pozemků. Do dnešního dne stále nemá zaplaceno několik
rekreantů. Ti, kteří ještě nemají poplatky uhrazeny, mohou tak učinit v úředních hodinách, a
to každý sudý týden ve čtvrtek v době od 18:00 do 19:00 hod. na obecním úřadě. Poplatky
je možno uhradit také mimo úřední hodiny u paní Veroniky Budínové (čp. 88) nebo
bankovním převodem. Pokyny pro platbu převodem na vyžádání rádi poskytneme.
Zbývajícím dlužníkům budou s největší pravděpodobností zaslány upomínky i s navýšením
částky.
Komunální odpad stále zatěžuje obecní pokladnu, proto již uvažujeme o navýšení poplatků.
Rozhodnuto by mělo být v podzimních měsících. Je na každém z nás, o kolik to bude - čím
více budeme třídit, tím menší to bude částka. Zmiňuji se o tom proto, že řada našich spoluobčanů stále netřídí a i po upozornění je jim to jedno. Proto bychom chtěli občany ke třídění
více motivovat vyhlášením soutěže zaměřené na důsledné třídění odpadu a ty nejlepší pak
finančně odměnit. Pokud to dokážeme nějak připravit, začali bychom již před prázdninami.

A ještě jedna informace: plechovky od piva, energických drinků a pod. lze vhazovat do nádob
pro plasty. Máme to takto domluvené se svozovou firmou.

Les:
V letošním roce - v letních měsících - se začne připravovat nový desetiletý hospodářský
plán. Celková povolená těžba na dalších deset let je 5000 m3, do současnosti jsme vytěžili
cca 3700 m3.
V jarních měsících dochází k výsadbě lesních stromků. Předpokládaný počet stromků je cca
7000 ks. Výsadba probíhá na Homoli, kde jsme po deseti letech vytvořili první holinu. Dále
probíhá výsadba na Chrásce a pod čističkou ve směru na Chotětín. Na tyto pozemky se
dopracovává zalesňovací projekt. V letošním roce proto bude částka za výsadbu vyšší, než
jsme byli zvyklí v předchozích letech. Do ceny se zahrnuje nákup sazenic, výsadba, stavba
oplocenek a další materiál.

Voda:
Začínající léto je obdobím napouštění bazénů, proto žádáme všechny, kteří se k tomu
chystají, aby nás o tom informovali. Předejdeme tak omezení dodávky pitné vody při jejím
případném nedostatku.
Ještě připomínáme, že cena vodného je 25,- Kč za 1m3.

Projekty a dotace:
Byl dokončen projekt na opravu koupaliště, kde se částka pohybuje okolo 680.000,- Kč bez
DPH. Teď již začínáme s vyhledáváním dotačních titulů pro tuto akci.
V loňském roce jsme podávali žádost o dotaci na opravu místní komunikace v horní části
obce. Po doplnění a odstranění všech nedostatků se naše žádost dostala až před výběrovou
komisi, která dotaci na tuto akci, bohužel, zamítla.(jsme jen náhradníci).Realizace opravy
byla plánována v prázdninových měsících červenec až srpen 2015 a celkové náklady měly
činit asi 7.000.000,- Kč. Oprava této komunikace je tak prozatím odložena na neurčito. Obec
je rozhodnuta zažádat o dotaci znovu v příštím roce. Pokud se ani poté nepodaří dotaci získat,
budeme hledat náhradní řešení.
Dále jsme žádali o dotaci na dětské hřiště v částce 200.000,- Kč. Tuto dotaci jsme, bohužel,
rovněž nezískali.(většinu dotačních peněz získali moravské obce)
Plzeňský kraj nám poskytl dotaci 80.000,- Kč na obecní kapličku - dokončení vnitřních
omítek. Celková částka by měla dosáhnout cca 170.000,- Kč.
Také nám byla poskytnuta dotace 192.000,- Kč na dokončení oprav místního kulturního
domu. Předpokládaná celková částka 320.000,- Kč zahrnuje částečné zateplení fasády
a stropů, opravu omítek a jejich nátěr, nové chodníky….V loňském roce jsme od kraje dostali
100.000,- Kč na opravu elektroinstalace - zde by se celková částka měla pohybovat kolem
175.000,- Kč, opravy začnou v letních měsících.
Ještě jsme měli v plánu žádat Plzeňský kraj o dotaci na ukazatele rychlosti. Žádost nakonec
nebyla podána z důvodu zdlouhavého řízení příslušných státních orgánů.

Zaměstnanci:

V současnosti pro obec pracují paní Hana Drevňáková a Vít Basl, v dubnu skončil Miroslav
Lasák a na jeho místo nastoupil Petr Drevňák.

Žádosti a upozornění:
V loňském roce jsme žádali všechny spoluobčany a rekreanty o ohleduplnost vůči ostatním
ohledně dodržování klidu o víkendech v době odpočinku – tedy v sobotním podvečeru
a večeru (od 18 hodin) a v neděli odpoledne (do 16 hodin). V průběhu roku jsme to - až na
několik výjimek - docela dodržovali. Proto bychom byli rádi, kdybychom v tom pokračovali
i letos. V opačném případě jsme již dostali podněty pro vydání vyhlášky na dodržování
víkendového klidu.
Ještě bychom chtěli znovu upozornit na zákaz parkování na obecních pozemcích a poškozování zeleně (trávníků). Větší obce a města takovéto přestupky řeší tzv. botičkou a následnou pokutou. I my budeme řešit tento přestupek (361/2000 Sb.) prostřednictvím státní policie.
Vlastníkům polností a zahrad pravděpodobně přijde letos složenka na daň z nemovitostí
s částkou o něco vyšší, něž jsou zvyklí. Důvodem je to, že pro okres Rokycany byly ceny
státem navýšeny..
V letošním roce jsem zjistil další nesrovnalosti v daňových přiznáních podaných majiteli
nemovitostí s číslem popisným, využívaných k rekreaci. Objekt je využíván k rekreaci,
v daňovém přiznání je uvedeno, že je obýván trvale, a přitom majitelé platí poplatky za
odpady jako rekreanti. Tyto případy budu předávat finančnímu úřadu, aby vlastníkům jejich
daňová přiznání překontroloval.

Nabídka:
V loňském roce jsme nabízeli palivové dřevo - většinou samovýrobou (lísky, osiky, trnky,
vrby…). Pro malý zájem místních obyvatel bylo toto nabídnuto i obyvatelům sousedních
obcí, kteří toho využili. Naše nabídka bude zřejmě platit i v letošním roce a to převážně za
cenu vyčištění a úklidu daného místa.
Obdrželi jsme žádosti od několika vlastníků nemovitostí na obnovu označení popisnými
čísly. Při výrobě obecního znaku můžeme nechat vyrobit i tabulky s čísly popisnými, což
jistě vyjde levněji, než kdyby si to nechával vyrobit každý jednotlivě. (Dle 128/2000 Sb. §32
je vlastník nemovitosti povinen označit na svůj náklad budovu čísly určenými obecním
úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obec.)
V případě zajmu informujte obecní úřad.
Stále platí, že bychom spoluobčany rádi informovali o dění v obci formou SMS nebo mailem.
Zájemci mohou nahlásit své telefonní číslo, popřípadě e-mail paní Veronice Budínové na
e-mail: veronikapatova@seznam.cz

Poděkování
Jako starosta obce bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům a rekreantům, kteří se účastnili
různých brigád a jiných příležitostných prací, potřebných ke zvelebování obce. Příkladem
uvádím čištění koupaliště, výstavbu nové lávky přes potok Koželužka, přípravu betlému
a vánočního stromu, jejich následný úklid a řadu dalších věcí…Věřím, že se zapojí ještě více
spoluobčanů na zvelebování obce.

Různé
Dne 26.3.2015 jsem převzal v Poslanecké sněmovně ČR z rukou jejího předsedy Jana
Hamáčka dekret o přidělení obecního znaku a vlajky.
V letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku.
Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich domova,
upozornit širokou veřejnost na význam venkova, vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjí i místní tradice
a zapojují se do společenského života v obci. Soutěž je rozdělena do několika kategorií.
Vítězové jednotlivých krajských kol postupují do celostátního kola, ve kterém komise vybere
vítěznou obec, která obdrží titul Vesnice roku 2015. Obce mohou získat další ocenění
v následujících kategoriích: společenský život, činnost mládeže, péče o zeleň a životní
prostředí (zde vidíme možnou šanci na úspěch), dále cenu za spolupráci obce a zemědělského
subjektu a cenu naděje pro živý venkov. Letošního již 21. ročníku této prestižní soutěže se
zúčastní na 210 obcí z celé republiky, (okres Rokycany celkem pět obcí) takže konkurence
bude veliká. Plískov se účastní poprvé. Samotná účast v této soutěži bude, jak doufáme, pro
naši obec přínosem, zejména z hlediska získání nových zkušeností a podnětů pro zlepšení
života v naší obci. V neposlední řadě se jedná o skvělou příležitost jak dostat naši obec do
širšího povědomí veřejnosti. Oceněné obce mají také větší šanci uspět při získávání
prostředků z nejrůznějších dotačních programů, programu obnovy venkova aj.
Přehled přihlášených obcí a více informací o soutěži na www.vesniceroku.cz

Plány do budoucna
Budeme připravovat zpracování projektu na výstavbu sociálních bytů v budově místní
prodejny. Zde by mohly vzniknout přibližně tři byty typu garsoniera a také by zde zůstal
zachován menší krámek.
Také jsme se zabývali návrhem na výstavbu rybníku na pozemcích pod čističkou - směr
Chotětín. Pozemky byly vyčištěny od křovisek a především od odpadků, které zde lidé za
spoustu let nashromáždili. Nyní vše záleží na tom, jak se k tomu vyjádří dotčené orgány
(životní prostředí, SUS, hasiči…)
Chystá se restaurování pomníku padlým z 1.sv.války.
Také bych touto cestou chtěl poděkovat rodině Ševčíkovic za to, že několik let měli
v pronájmu náš hostinec, který zase po dlouhé době velmi dobře ožil…

Od 1.8.2015 je toto pohostinství nabídnuto k pronájmu.

STŘÍPKY Z HISTORIE
zaznamenané panem Janem Hrabákem
___________________________________________________________________________

Druhá světová válka a občané Pliskova
Rok 2014 byl rokem, kdy uplynulo 75 let od tragické události 15. března 1939 znamenající
konec Československé republiky a šestiletou okupaci Německem. V letošním roce vzpomínáme
70. výročí konce 2. světové války.

Již v roce 1938 bylo známo, že Německo vyvolá válku. Byli jsme připraveni postavit se
Němcům na odpor se svými spojenci. Byla proto vyhlášená mobilizace československé
armády 22. září 1938. Záložníci nastupovali k určeným útvarům, kde byly vykonávány
přípravné práce. Mobilizace měla hladký průběh. Všechno ale změnily výsledky mnichovské
konference . Všechny přípravy, všechno odhodlání bylo nakonec zbytečné, mobilizace byla
zrušena. Musela se mlčky přijímat zpráva o zabírání pohraničí fašistickým Německem . Dne
14. března 1939 se odtrhlo i Slovensko .
Dne 15. března 1939 ve 3 hod 55 min. podepsal v Berlíně president dr. Emil Hácha
dohodu s Hitlerem.
Rozhlas v časných hodinách vysílal tento rozkaz : Německé vojsko zahájilo obsazování
republiky dnem 15. 3 o šesté hodině ranní. Tomuto postupu nesmí být kladen odpor, protože
nejmenší incident bude mít nedozírné následky a bude proti němu zakročeno se vší
brutalitou. Bylo vydáno prohlášení vrchního velitele říšské armády obyvatelstvu: Podle vůdce
a nejvyššího velitele německé brané moci vkročilo německé vojsko do vašeho území
s příkazem, aby udrželo klid a pořádek, Vykonávací moc v území obsazené německým
vojskem svěřuje se velitelům armádních skupin. Každý zůstaň na svém místě a pokračuj
v práci.. Vzdávání se práce pokládá se za sabotáž. Nařízení německých vojenských úřadů
musí se bezpodmínečně uposlechnout.
Naše Československá republika byla změněna na protektorát Čechy a Morava. Oznámení
všech úřadů, vyhlášek a nařízení jsou dvoujazyčné. Napřed v řeči německé a potom české,
Obecní kroniky musely se odevzdat na Okresní úřad proto, že nebylo žádoucí o situaci psát
v kronikách.
V den okupace 15. března 1939 byly silné sněhové bouře a velké povětří. Cesty byly zaváté
tak, že se po nich nedalo skoro jet. Snad se i příroda postavila proti okupantům.
Nezbývalo zatím nic jiného, než mlčky a s rezignací přihlížet událostem. Odpor proti
okupantům se začal projevovat a měl opodstatnění. Začaly se zavírat vysoké školy, byly
určovány povinné dodávky zemědělských výrobků v takové míře, že zbytek nestačil pro
vlastní potřebu. Byly zavedeny potravinové lístky, šatenky, tabačenky, za které se mohlo
koupit jen tolik zboží, kolik bylo uvedeno. Němci byly prováděny tak zvané hospodářské
kontroly, které měly za cíl najít neodevzdané třeba obilí, drůbež, která musela být evidovaná
a další jiné potraviny..V případě, že bylo něco nalezeno, bylo to trestáno vězením. Byly
nařizovány nucené práce v Německu pro válečné účely.
Vytvářely se skupiny proti okupantům. Na zbirožsku byla skupina, která byla odhalena. Její
účastníci byli zavíráni v koncentračních táborech a odsouzeni převážně k trestu smrti. Mezi ně
patřil i náš občan Alois Holub z č.p.29, který byl odsouzen k trestu smrti. Měl štěstí, že trest
nestačil být vykonán, ale šel pochod smrti, který také přežil a po válce se vrátil domů.
Trestem smrti byl potrestán a popraven Josef Šnobl, náš občan z č.p.45. Ten byl popraven za
jinou protiněmeckou činnost. Další náš občan J.Erich z č.p.59 byl popraven v koncentračním
táboře jenom proto, že byl žid. Do vězení se dostali také dva sedláci, František Hrách, č.p. 19,
a Alois Šnobl (bratr popraveného Josefa), že u nich bylo nalezeno obilí navíc, než určovaly
předpisy.
Němci vydali nařízení nucených prací. Ročník 1924 musel nastoupit na nucené práce do
továren v Německu, pomoci válečné výrobě. Jednalo se o Antonína Hrabáka, č.p. 6 (mého
bratra) a Josefa Příhodu, č.p.27. Pracovní doba neměla hranice a pracovalo se jen za špatnou
stravu, která často byla jen rozvařené brambory ve šlupce. Dále bylo ustanoveno tzv.

Technische Nothilfe – technická pomoc válčícímu Německu. Bohužel to postihlo i mého
dalšího bratra Jiřího Hrabáka, který musel přerušit studie a skupina studentů byla
transportována 27.4.1943 do lágru v Essenu. Tato oblast je známá zbrojním průmyslem, to
znamenalo, že letecké nálety byly vyhlašovány skoro denně. Krátce se zmíním, co psal
v dopise domů: Ještě dříve, než byl ohlášen konec náletu, nás nákladní auta vezla do
rozbombardovaných částí města. Tam jsme odklízeli sutiny a vyprošťovali zasypané lidi
z bytů a krytů.
Byly vyhlášeny i další nucené práce pro ročník 1928 v roce 1944. V našem případě se
jednalo o sourozence a dvojčata Mirka a Jiřího Hlavatého z č.p. 38. Tento ročník musel kopat
ustupující Německé armádě zákopy, to znamená, že byli někde na čelním místě fronty a podle
vyprávění také prožili spoustu nebezpečných situací.
Takto postižených občanů Pliskova bylo 10. Dva občané byli popraveni a osm se jich vrátilo
domů. Byli unaveni psychicky i fysicky, ale šťastní, že se vrátili. Obětem za první světové
války byl postaven pomník na jejich počest. Obětem za druhé světové války a těm, kteří se
museli podřídit nařízení a pracovat za velmi špatných podmínek v Německu, rozhodla se
skupina mladých lidí, kamarádů, že vybudují na jejich počest a na počest osvobození od
válečného útlaku „Park osvobození a míru“ .
Park byl budován v roce 1945 při vjezdu do obce Pliskova, kde byla nevzhledná veřejná
skládka, Po ručně provedených terénních úpravách mohlo dojít k vysázení zamýšlených lip,
které jsou národním symbolem. Lípy tam dodnes stojí v plné síle. Je velká škoda, že některé
byly bez důvodu poraženy. Jsou tam ale vysázeny lípy mladé, které se snažím ošetřovat.
Myslím, že poděkování zaslouží budovatelé lipového parku, kteří již mezi námi nejsou a
zasloužili se o hezký vjezd do obce Byli to: Barabas Emil, Barabas Karel, Belšán Karel,
Příhoda Josef, Krejčí Jaroslav, Hrabák Jiří, Hrabák Antonín, Palek Kamil. Domnívám se, že
Park osvobození plní stejný účel jako pomník padlým, a neměla by tam být vysazována
zeleň, která tam nepatří.

BLAHOPŘEJEME_______________________________________
V prosinci slavil své 65. narozeniny pan Jaroslav Krejčí, v lednu měla totéž výročí paní
Bohuslava Čermáková a v dubnu slavila 75. narozeniny paní Jiřina Okrouhlá.
Květen byl na výročí narození bohatý – devadesátku v tomto měsíci oslavila paní Marie
Martínková, pětašedesátiny pan Petr Smékal a šedesátiny paní Dagmar Krejčová. Všem
dodatečně přejeme hodně lásky, zdraví a úsměvů!

ROZLOUČILI JSME SE__________________________________
V jarních měsících nás navždy opustily paní Josefa Chvojková (narozená 1932), paní Anna
Hlavatá (1935) a paní Anna Hrabáková (1933).

♠
ZÁVĚREM …
Jaro se co nevidět překulí do léta a všude kolem je plno barev, vůní a ptačího zpěvu.

A protože v obci a nejbližším okolí bude co nevidět dokončeno šest nových laviček, může
si každý najít své oblíbené místo, kde si v klidu posedí a pokouká, co je kde zajímavého,
„dobije si baterky“ a nabere dech. Tak neváhejte a vydejte se je objevovat!
A kdo by měl chuť přispět jakýmkoliv způsobem do příštího čísla, bude vítán!
Na další setkání - a tentokrát snad dříve - se těší Jana Holmanová
(janakaro@volny.cz, 605 129 636)

