PLÍSKOVSKÝ
OBČASNÍK
č.4 – duben 2014

Vážení a milí spoluobčané,
možná se to nezdá, ale od vydání minulého čísla uplynulo víc než čtyři měsíce. Zima nás
tentokrát minula velkým obloukem a jaro si asi všichni užíváme. I když výjimky potvrzují
pravidlo – nedávno jsem se pobavila u letité Mládkovy písničky Už je tu zase to pitomý jaro
( „…ptáci řvou, šeříky smrdí…“). Poetičtěji se vyjadřuje František Halas v básni Co všechno
musí udělat jaro, kterou se teď do školy učil náš syn: „Vytáhnout trávu a na zeleno natřít.
Načernit pěkně stíny a všechno živé sbratřit. Všem hadům svléci kůži, načesat řádně louky,
spočítat lístky růží a pruty leštit, brouky…“
Ale od poezie k realitě:

CO SE OD MINULÉHO VYDÁNÍ UDÁLO
A CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ?
Ohlédnutí za rozsvěcením vánočního stromu
Rozsvěcení vánočního stromu o první adventní neděli přilákalo nečekané množství účastníků.
Při odhalení krásně nasvícených vyřezávaných jesliček od pana Machatého jsme všichni
překvapením vydechli a ocenili toto nádherné dílo dlouhým potleskem. Po posvěcení stromu
a jeslí zbirožským panem farářem a zpívání slečny Dykové jsme si čekání na vystoupení
místních dětí krátili připraveným občerstvením. Naštěstí nebyla velká zima, ale pro příští rok
budeme muset při přípravě setkání počítat s větším množstvím účastníků, protože především
„záhřevné tekutiny“ brzy došly… Všechny děti, které vystupovaly – a to od těch nejmenších
až po velké kluky, od nichž jsem to letos už ani neočekávala - zaslouží ocenění za odvahu i za
to, že program nacvičily během necelého týdne. Poděkování patří i všem těm, kdo se na
přípravě celé akce podíleli organizačně!

Další informace o minulém dění i chystaných akcích obsahuje příspěvek
starosty Radka Škrdlanta:
„V zimních měsících proběhlo vybudování nového schodiště na obecní úřad za částku
178.717,-Kč a rekonstrukce střechy na budově obecního úřadu za 138.852,- Kč. Dotace
z kraje činila 180.000,-Kč.
Při této příležitosti byl z budován ze žulových kostek vjezd do hasičské zbrojnice,
chodníček kolem ní a chodník kolem schodiště. Vše za 10.000,- Kč. (materiál i práce).

Také proběhla výměna okapů na místním kulturním domě, dále pak nové podbití a nová
střešní krytina na vstupu do tohoto zařízení, a to za částku 100.498,- Kč. Dotace z kraje
činila 80.000,-Kč.Všechny částky jsou uvedeny s DPH.
V měsíci dubnu by měla být dokončena kaplička, a to finálním nátěrem. Poté začne
zpracovávání dokladů a podání žádosti o proplacení. Náklady by měly činit přibližně
670.000,- Kč a požadovaná částka k proplacení je 490.000,- Kč. V nákladech je zahrnuto
restaurování krucifixu, zvonu, oprava střechy, oprava venkovních omítek, vybudování
chodníčku kolem kapličky a zrestaurování vstupních dveří.
V letošním roce jsme zatím podali tři žádosti o dotaci - z toho dvě Plzeňskému kraji a jednu
ROP Jihozápad II.
Jedna byla na rekonstrukci elektroinstalace v kulturním domě - v částce 100.000,- Kč. Ta byla
již zamítnuta.
Druhá byla na restaurování vnitřních omítek v kapli, a to v částce 55.000,- Kč. Zde stále
čekáme na rozhodnutí krajské rady.
Třetí je požadována na opravu místní komunikace v horní části obce v částce 6.700,000,- Kč
vč. DPH. Výsledek bychom se měli dovědět v červnu nebo v červenci.
Také se dokončuje projekt na opravu hasičské nádrže ( koupaliště ). Předpokládaný
rozpočet realizace činí 600 – 890 tis.
Letos bychom chtěli ještě stihnout zpracovat projekt na rekonstrukci místního obchodu.
Projekty je třeba mít připravené před podáním žádostí o dotaci.
Výsledky hospodaření obce:
Stav účtu v KB ke dni 10.4.2014 je: 802 074,92,- Kč
Stav účtu v ČNB ke dni 10.4.2014 je: 84 896,85,- Kč
Stav pokladny ke dni 31.4.2014 je: 28.010,- Kč
Dále vás chci seznámit s výsledkem pětiletého snažení o vypořádání pozemků mezi obcí
a jednotlivými obyvateli (nemovitostmi). Celkem bylo zjištěno 25 nesrovnalostí o celkové
výměře 3 248 m2, kdy ještě cca 150 m2 je stále v řízení. Z toho bylo odprodáno 742 m2 za
cenu 82.650,- Kč. Dalších 640 m2 bylo odploceno (vráceno na skutečnou hranici) a dalších
1866 m2 bylo pronajato na dobu neurčitou za celkovou cenu 11.063,- Kč ročně.
Dále jen pro informaci: obec pronajímá zemědělcům ještě asi 15 ha zemědělské půdy za
částku sedm tisíc ročně. K tomu jen dodám, že obec dostala nabídku k prodeji této půdy za
slušnou cenu. Tuto nabídku zatím zvažujeme.
Účelem tohoto vypořádávání nebylo zbohatnutí obce, ale vytvoření pořádku v jejím majetku
a ve vlastnictví pozemků.
Od května se začnu jako představitel obce, který hájí její zájmy, zabývat vybíráním daně
z nemovitosti. V nedávné době jsem měl možnost nahlédnout do systému a zjistil jsem, že
určitý počet daňových přiznání není podán správně - jsou zkreslena v neprospěch obce. Jedná
se o to, že obyvatelé (vlastníci nemovitostí) nemají v daňových přiznáních uvedeny například
stodoly, garáže a další objekty, které podléhají řízení dle stavebního zákona. Po konzultaci
s finančním úřadem je možné vymáhat nepřiznanou daň zpětně za několik let a stejně tak
i udělit sankci.
Proto bych chtěl, aby si každý vlastník nemovitosti vše překontroloval a učinil nápravu sám,
abych nemusel informovat finanční úřad já.

V letošním roce se začne zpracovávat nový lesní hospodářský plán na další desetiletí
(2016-2025 ). Cena plánuse počítá z jednoho hektaru lesa - 360,- Kč za ha, tedy 32.400,-Kč
celkem. Z toho by měla činit dotace 27.000,- Kč. Také by měla probíhat těžba dřeva, a to
v místech, která upřesní lesní hospodář. Stále máme ušetřenou těžbu více jak 50% ze
součastného lesního hospodářského plánu.
Letos nás také čekají dvoje volby - do Evropského parlamentu a místní komunální, které
jsou pro naši obec důležitější. Apeluji na všechny místní obyvatele, kteří mají zájem
kandidovat do obecního zastupitelstva, aby již pomalu informovali stávajícího starostu,
protože na začátku letních měsíců se již budou tvořit kandidátní listiny. Bylo by příjemné,
kdyby byl velký počet zájemců, kteří by chtěli pracovat pro obec...
Nechtěl bych nikoho odradit, ale zájemci by měli vědět, že práce v zastupitelstvu vyžaduje
značné obětování a chuť dělat něco pro ostatní ...
V tomto roce se na můj návrh zastupitelstvo rozhodlo vytvořit obecní znak. Jsme jedna ze
zhruba 1500 set obcí, které znak nemají (z celkového počtu cca 6700 obcí). Není povinností
znak mít, ale v letošním roce došlo k velmi výraznému poklesu poplatků za vytvoření a zpracování návrhu (ještě v minulém roce se ceny pohybovaly kolem 30 – 50 tisíc). Naše návrhy
včetně papírové agendy vyšly na osm tisíc, takže stálo za úvahu s tím něco udělat. Znaky
navrhoval odborník pro heraldiku, jak to ukládá zákon, a poté vybraný znak schvaluje
podvýbor poslanecké sněmovny. Certifikát ke schválenému znaku pak předává premiér.
Obyvatelé obce měli možnost shlédnout (a pak připomínkovat) návrhy na úřední desce u telefonní budky nebo na webových stránkách obce. Po hlasování obyvateli a poté zastupiteli byl
vybrán a schválen návrh znaku č. 2 se symbolem stromu (dubu), jež má symbolizovat
památné duby, které rostou ve vsi již několik stovek let. V této chvíli se ke znaku
dopracovává dokumentace a poté bude poslán do již zmiňovaného podvýboru, kde bude
čekat na projednání a následné schválení. Pak již znak nabývá platnosti ....“

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Od 24.4.2014 do 19.6.2014 budou omezeny úřední hodiny OÚ a provoz
CZECH POINTU z důvodu nepřítomnosti starosty. V této době budou všechny žádosti
řešeny individuálně, popřípadě o víkendech (připomínáme kontakt: 604 808 141).

V sobotu 24.5. proběhne svoz nebezpečného odpadu na návsi 13.00 – 13.15.
Od dubna je obnoven pravidelný provoz knihovny – každý lichý pátek od 18.00 do
19.00.
Od května již nebude tolerováno parkování na obecních travnatých plochách .
Toto stání bude řešeno v součinnosti se státní policií jako přestupek.

BLAHOPŘEJEME !
V lednu oslavila sedmdesáté páté narozeniny paní Jana Šůlová. V únoru bylo osmdesát dva
let paní Marii Skopcové a v březnu slavila šedesátku paní Anna Zetková.Všem přejeme
hodně zdraví, svěžesti a dobré nálady!

PODĚKOVÁNÍ
V minulých vydáních jsme občany a rekreanty žádali, aby v sezóně, kdy nám počasí
umožňuje pobývat většinu dne venku, nechali v sobotních podvečerech a nedělních
odpoledních odpočívat sekačky, pily a jiné hlasité stroje, a umožnili tak odpočinek i svým
sousedům. To se až na výjimky skutečně dělo a jistě jsme to všichni přijali s povděkem.
A protože se letos jaro trochu předběhlo, prosíme všechny už nyní, aby v tomto ohleduplném
chování vytrvali i nadále.

HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V PLÍSKOVĚ
Pan Jaroslav Hrabák, bývalý kronikář a milovník historie, nám poskytl tento zajímavý text.
Vy, kteří se zde o sobě dočtete, můžete zavzpomínat, my ostatní se alespoň dozvíme mnoho
zajímavého z minulosti obce:
„Od založení hasičů v Pliskově uplynulo v roce 2013 již 116 let.
Předem bych se chtěl zmínit o obci samotné:
První písemné záznamy o Pliskovu jsou již v létech 1374. V té době patřila obec Janu
Drahoňovi z Újezda. V 16 století náležela celá ves i pusté mlýniště k té části Drahoňova
Újezda , která byla v roce 1583 prodána se vším, co vlastnil v Újezdě i Pliskově , Ladislavu
staršímu z Lobkovic. Od té doby spojen Pliskov se Zbirohem. V té době bylo v Pliskově 14
usedlostí. Zámecké vrchnosti měli poddaní následující povinnosti . Ke dni sv. Jiří a Havla
odvádět 3 kopy a 23 groše, vajec 4 kopy, vosku včelího 2 libry. Roboty ve žních 28 dní, hnůj
voziti 14 dní, obilí voziti 7 dní, ovsy voziti 14 dní a roboty orné 28 dní. Měli také povinnost
14 dní na zámecké zahradě plíti. Také měli za povinnost společně každého roku k vánocům
caltu v hodnotě 3 české groše předati vrchnosti .
Nyní přejdeme k 28 březnu 1897, kdy se občané Pliskova rozhodli založit Sbor dobrovolných
hasičů Smyslem založení byla ochrana svých majetků před požárem a pomoci ochránit
majetek i v sousedních obcích V době založení měla obec 48 popisných čísel a 301 obyvatel .
Iniciátory založení Sboru dobrovolných hasičů byli Josef Marek, Vojtěch Karas, Václav Lisý,
Josef Lisý, Václav Ekl a Jan Svoboda.
Na ustavující schůzi s velkým počtem obyvatel Pliskova byl zvolen
prvním velitelem:
František Karas rolník č.p. 21
starosta sboru:
František Belšán rolník č.p. 11
jednatel:
Václav Ekl č.p. 7
Ještě v roce založení byla zakoupena ruční pístová čtyřmužná stříkačka, tažená párem koní,
značky SMEKAL, za 380 zlatých. Peníze byly získány dobrovolnými dary občanů Pliskova

i okolních obcí, aby si zajistili pomoc v případě požáru. Ku příkladu sládek ze Švabínského
pivovaru přispěl částkou 8 zlatých.
Protipožární technika byla již uvedená stříkačka, několik stříkaček džberových, lopaty,
krumpáče, textilní vědra na vodu, žebříky a trhací háky.
Po založení Sboru dobrovolných hasičů byla chuť a nutnost nacvičovat protipožární taktiku.
Cvičily ženy i muži. Po dvou letech trvání Sboru byla v roce 1899 postavena požární
zbrojnice na návsi, kde byly dva rybníky. Tato zbrojnice sloužila až do roku 1966.
Pro aktivní činnost hasičů v Pliskově byl v roce 1921 župní sjezd hasičů. Založený Sbor
dobrovolných hasičů měl smysl. Uvedu jak od roku 1900 v Pliskově hořelo.
Roku 1900 hořelo v č.p. 11 stodola
1904
č.p. 23 obytné stavení
1906
č.p. 26 stodola
1908
č.p. 6 obytné stavení
1909
č.p. 7 stáje
1909
č.p. 8 stáje a obytné stavení
1909
č.p. 9 stáje a obytné stavení
1911
č.p. 24 stáje a hospodářské budovy
1911
č.p. 25 stáje a hospodářské budovy
1917
č.p. 31 hospodářské budovy
1935
hořela najednou obytná stavení v č.p. 14, 15, 16 a 17.
Od té doby v Pliskově nehořelo, až v roce 1993 obytné stavení v č.p. 23 u Tupců ve mlýně.
Hasiči nebyli jen ochránci majetků před požáry, byli to také nositelé společenského života
a kultury na vsi. V době druhé světové války nastal útlum v činnosti nejen hasičů.
Po válce se činnost hasičů znovu oživila. V roce 1948 byla zakoupena starší přenosná motorová stříkačka s dvouválcovým motorem za 80.000 korun od hasičů z Chrástu u Plzně.
Peníze na stříkačku věnoval Svaz mládeže Pliskov z výdělků divadelních her. Iniciátory
zakoupení motorové stříkačky byl velitel Hrabák Jiří č.p.6, zbrojmistr Barabas Emil a pokladník Čihák František č.p. 51. Protože hasiči vlastnili již motorovou stříkačku, činnost se ještě
více oživila. Začalo se více cvičit a byl větší zájem o protipožární činnost. Svaz
dobrovolných hasičů byl přejmenován na Svaz požární ochrany.
V roce 1961 byla přidělena našemu sboru nová motorová stříkačka PPS 8 od Okresního
úřadu v Rokycanech. Od této doby byl velký rozmach požárníků v Pliskově. Dala se
dohromady skupina mladých lidí, kteří měli zájem nacvičovat požární taktiku a tím vyhrávat
požární soutěže v okrskových kolech, ale i soutěže okresní. Zásluhu na tom měl velitel
místního sboru Vladimír Čihák č.p. 51 a velitel okrsku č. 17 a člen Okresního výboru Hrabák
Jan č.p.6. Za dobrou činnost a pro snadnější přemisťování požární techniky nám bylo
přiděleno v roce 1962 nákladní auto TATRA 805.
V roce 1963 až 1965 byla vybudována požární nádrž v horní části obce, která slouží i jako
koupaliště. V roce 1966 a 1967 byla přestavěna požární zbrojnice, v patře byly vybudovány
místnosti pro hasiče a kancelář Národního výboru. Ještě v témže roce bylo uskutečněno
okrskové cvičení a slavnostní schůze požárníků k 70ti letému výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů. V roce 1968 byl jeden rybník na návsi zvětšen a vybetonován, aby
druhý rybník mohl být zrušen pro výstavbu prodejny smíšeného zboží.
V roce 1973 bylo otevřeno slavnostně pohostinství se sálem a jevištěm, které bylo postaveno
za 18 měsíců v akci „Z“. Hlavním organizátorem byl předseda komise pro výstavbu Krejčí

Jaroslav č.p.1. Místní hasiči odpracovali na výstavbě 6. 000 brigádnických hodin. V té době
měli hasiči 45 členů. V roce 1974 byl v novém kulturním domě ples hasičů v Pliskově,
znovu po 18 letech. V únoru téhož roku byl v kulturním domě okresní ples hasičů, který byl
velmi zdařilý s mohutnou účastí.
Byly i nepříjemné situace. V témže roce 1974 1. září vypukl v našem okrsku v Cekově požár
v kravíně. Došlo ke samovznícení sena. Obtížné bylo to, že centrum hoření bylo ve stejné
budově jako ustájený dobytek, pod několikametrovou vrstvou uskladněného sena. Musela
být učiněna opatření, aby provoz kravína byl zachován. Likvidace požáru trvala do 4. září.
Náš sbor se po celou dobu zúčastňoval likvidace požáru, společně s ostatními hasiči i jiného
okrsku. Jeden člen našeho sboru , Václav Ševčík starší, byl přiotráven kysličníkem uhelnatým
a odvezen do nemocnice do Rokycan.
Šestého září v téhož roku byl v Pliskově uskutečněn okresní velitelský den. Okrsek č. 17, to
byly obce Pliskov, Lhota pod Radčem, Sirá, Cekov, Kařez, a Kařízek Horní, předváděly
dálkovou dopravu vody z rybníka od pivovaru ve Švabíně ke garážím Státních lesů. Mimo to
předváděli hasiči z Pliskova hašení lehkou pěnou. Námětové cvičení řídil okrskový velitel
Hrabák Jan.V roce 1975 10. ledna skládalo zkoušky na vzorného požárníka 12 členů našeho
sboru. Všichni účastníci o odznak VZORNÉHO POŽÁRNÍKA zkoušky splnili. Zkušební
komise byla: předseda okres. výboru, velitel okr. výboru a člen ústřední výboru svazu
požární ochrany. Získali jsme prvenství v okrese proto, že tak velký počet vzorných
požárníků v jednom sboru dosud nebyl. Byli to Čihák Vladimír, Hrabák Jan, ing. Ekl Jiiří,
Čihák Ladislav, Hrabák Jan ml., Hlavatý Jar., Zábranský Ladislav, Zábranský Miroslav,
Ševčík Václav, Okrouhlý Jiří a Eisenhamer Jan.
12.ledna 1975 na slavnostní výroční schůzi s výstavkou získaných trofejí, diplomů a medailí za činnost v soutěžích, předal předseda Okresního výboru ČSPO odznaky VP III. stupně
soutěžícímu družstvu a některým členům výboru.
V roce 1976 dosáhli hasiči v Pliskově největších úspěchů v soutěži družstev. Vítězstvím
v okrskových soutěžích i v okresní soutěži jsme vybojovali účast na krajské soutěži
požárních družstev v Tachově. Vítězové této soutěže postupovali do celostátní soutěže. Naše
družstvo se umístnilo z 35 družstev na šestém místě.
Měli jsme úspěchy i v soutěži jednotlivců. Měli jsme tři okresní přeborníky. Byli to Lang
Miroslav, Čihák Ladislav a Zábranský Miroslav.
Rok 1977 byl rokem 80 výročí založení požárního sboru. Na výroční schůzi přistoupilo šest
žen do sboru. Byly to Ševčíková Zdeňka , Hlavatá Zd., Ćiháková Marie, Eklová Eliška,
Hrabalová Anna a Malá Jar.. Ševčíková a Hrabalová byly členkami komise žen Okresního
výboru. Při této oslavě bylo uskutečněno okrskové cvičení družstev. Obecní úřad společně
s ostatními složkami v obci svolal sjezd rodáků Pliskova. Domnívám se, že to byla největší
kulturní akce v historii Pliskova. Sjelo se přes 100 rodáků a příbuzných. Dostali jsme také
spoustu dopisů od rodáků, kteří žijí v zahraničí a nemohli se zúčastnit. Celá obec byla ve
slavnostní náladě. Položil se věnec k pomníku padlým za doprovodu dechové hudby, která
vyhrávala celý den. Na slavnostní schůzi v kulturním domě promluvili zástupci obce o historii obce . Od rána vládla dobrá a veselá nálada, která vyvrcholila taneční zábavou, která
trvala do druhého dne.
Nyní se zmíním o součastném stavu.
V porovnání s dřívější aktivní činností je ta dnešní méně radostná. Chybí mladá generace

a snad ubývá zájem o hasiče a o požární taktiku. Hasičské sbory jsou přece pro ochranu
našich majetků. Pravda je, že jsou profesionální sbory, ale místní sbory dobrovolných hasičů
mají svůj význam. Současný stav 19 členů s průměrným věkem 64 let není radostný. Svítá
ale naděje na rozšíření a omlazení hasičského sboru. Byl bych rád, aby činnost hasičů se
zlepšila, a tomu přeji hodně zdaru.“
červenec 2013
Hrabák J.
(Poznámka: V posledním roce se situace změnila, v příštím vydání občasníku přineseme
podrobnější informace.)

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM
S nastupujícím jarem začala i zahrádkářská sezóna, a tak mnozí z nás hrabou, stříhají a řežou
větve, plejí… O likvidaci biologického odpadu jsme se už jednou zmiňovali v souvislosti
s jeho vyvážením do lesa (a mimochodem – máme dojem, že se situace hodně zlepšila, takže
děkujeme vám všem, kteří jste si to vzali k srdci!).
V posledních letech se čím dál častěji mluví o kompostování, a to nejen v souvislosti s tím, co
na kompost patří a co ne (to jsou informace pro ty, kteří již kompost „provozují“), ale také se
zdůrazňuje jeho význam a nové možnosti, kde a jak ho lze zakládat (např. malé „balkonové“
kompostéry, komunitní - tedy „obecní“ – kompostování apod.).
Proč tolik řečí kolem bioodpadu a jeho zpracování?
V ČR se každoročně ukládá na skládky 2,5 milionu tun směsných komunálních odpadů, z toho
přibližně 40 % (!) tvoří biologicky rozložitelný odpad. Nesprávné zacházení s bioodpadem, jak je u nás
velmi časté, zatěžuje obecní rozpočet i naše peněženky.

Pro srovnání:
Domácí a komunitní kompostování:
Komunální kompostování:
Skládkování:
Spalování:

0 Kč/tuna

cca 500-700 Kč/tuna (jedná se o svoz odpadu z hnědých popelnic)
cca 2000 Kč/tuna
cca 2 500 – 3 000/tuna

Navíc je celosvětově zaznamenáván vážný úbytek organické hmoty v půdě. Navracení bioodpadu do
půdy ve formě kompostu nejen zvyšuje její přirozenou úrodnost, ale také zlepšuje její jímavost pro
vodu. Stručně můžeme rozdíl mezi kompostováním a skládkováním shrnout takto:

KOMPOST

SKLÁDKA

Biodpad zde za přístupu kyslíku tleje.
Vzniká převážně kysličník uhličitý, který byl
předtím odebrán z atmosféry rostlinami, takže
se jeho celkové množství v atmosféře nezvyšuje.

Bioodpad zde bez přístupu kyslíku hnije.
Tvoří se skládkový plyn (metan, čpavek,
sirovodík a oxid uhličitý), který zatěžuje
atmosféru a může poškozovat zdraví obyvatel

Složité organické látky jsou zde rozkládány na
jednodušší, lépe přístupné rostlinám. Takto vzniklý
humus na sebe váže živiny, které se do půdy
uvolňují pomalu a nehrozí tak jejich vyluhování do
podzemních vod.

Z hnijícího odpadu vznikají výluhy organických
kyselin. Bioodpad mění svůj objem a skládka
se tak stává nestabilní a pohybuje se, vzniká
riziko porušení její izolace a kontaminace
spodních vod.

(Tyto informace byly převzaty z www.ekodomov.cz, další najdete např. na portálu www.biosance.cz,
který uvádí ucelený přehled možností, jak nakládat s bioodpady v bytech, domech, firmách atd.)
A jedna zajímavost nakonec – víte, že u nás žije asi padesát druhů a poddruhů žížal? A že půl
kilogramu speciálních „kompostovacích“ žížal zkonzumuje za den čtvrt kila bioodpadu, což je zhruba
množství, které denně vyprodukuje čtyřčlenná rodina?

ZÁVĚREM
Na naši snahu vytvořit pružnější obecní informační systém zareagovali zasláním své e-mailové
adresy pouze dva zájemci, o informace prostřednictvím SMS neprojevil zájem nikdo. Připojit se
samozřejmě můžete kdykoliv – zprávou na níže uvedený e-mail nebo SMS na číslo starosty:
604 808 141.
Také stále platí, že přivítáme jakékoliv vaše příspěvky, připomínky a podněty, stejně jako staré
fotografie, dokumenty, pohlednice obce apod. (okopírujeme a vrátíme!) …

Poezií jsme začali a poeticky tentokrát také skončíme. Karel Toman píše v jedné své básni o jaru:
„Zas novým třpytem rozkvétá ti vlas a nových kovů napil se tvůj smích…“. Není to nádherné vyjádření
oživení a obnovy, které nám tato roční doba přináší a které po zimě všichni tolik potřebujeme?
S přáním dobrých a radostných dní – a to nejen o nadcházejících svátcích - se loučí
Jana Holmanová ( janakaro@volny.cz, 605 129 636)

