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„Ničeho se v životě nemusíme bát - jen to pochopit!“ 
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stavení   



                                                                         - 1 -                                          zpravodaj  č.5/2014  

S  polečenská  kronika   
Narozeniny
Zástupci  obce  navštěvují  své  spoluobčany,  aby  jim  od 
dosažení  šedesáti  let  svého  věku,  pogratulovali  k  jejich 
životním  jubileum.  Touto  cestou  tedy  gratulujeme  našim 
jubilantům. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Přání předáváme Oldřichu Grofovi   a Vladimíru Dlabolovi, 
kteří oslavili své významné životní jubilea v září a   říjnu.  

                                                                                                    
                Z kroniky obce 

 Při tomto rozdělování jídla se musely transporty zdržet a tak jsem měl 
při  té  příležitosti  možnost  mluvit  s  mnoha  zajatci,  kteří  všichni 
vyslovovali vřelé díky za to přátelské přijetí. To nebyla snad jen nějaká 
zdvořilostní slova, neboť takových byl každý zajatec, zvyklý na tvrdý 
život,  velice  dalek,  ale  byla  to  upřimná slova,  slova jdoucí  z  hloubi 
duše,  slova  lásky  i  obdivu  k  nám.  A  to  jejich  prosté  ,,spasibo“či 

,,mersi“, ten jejich prostý a pevný stisk ruky a spokojený úsměv na hrubé tváři, to byly ty 
nejkrásnější odměny. Odměny za kus naší lidské povinnosti,  za prostou lidskou pomoc 
bližnímu.
   Některé transporty zajatců nocovaly též v sokolovně v Dolní Kalné. Při tomto nocování 
se naskytla možnost z transportu uprchnout. A za podpory našich lidí toho zajatci hojně 
využívali. Po útěku byli zajatci do Horní Kalné neb Bukoviny, kde někteří zůstali , jiní pak 
byli  po  několika  dnech  posíláni  dále  do  Čech,  hlavně  pak  na  Novou  Paku  a  okolí 
Kumburku, kde se jimi lesy takřka ,,hýbaly“ a kde tvořili silnou ozbrojenou složku- skupin 
gen. Alexe. 
   Mnozí zajatci  prchali z transportů již na německém a sudetském území, ale jejich pozice 
byla daleko těžší, jelikož si tam velmi nesnadno opatrovali potravu. Jiní pak utíkali po 
cestě při každé příležitosti. Tento útěk hlavně zesílil později, kdy se Němci, doprovázející 
transporty, stávali apatickými ke všemu a nevěnovali transportům už velkou pozornost.
      Bukovinou tehdy prošlo též mnoho zajatců různých národností. Někteří se zde jen 
vyspali, najedli a hned zase putovali dále, jiní pak se zde zdrželi i několik týdnů. Tak např. 
dva farmáři z Nového Zélandu a inženýr z Austrálie byli v Bukovině asi 6 týdnů a to až do 
doby,  kdy  zde  byli  německým  vojskem  zajati.  Asi  po  týdnech  bydleli  u  různých 
hospodářů, kteří je rovněž ošatili. Několik týdnů byli v Bukovině dva ruští zajatci, kteří 
byli rovněž zajati. Ti bydleli nejprve v hájence a potom dlouho u Josefa Ježka čp.79.
     V Bukovině v té době přechodně bydlelo též dosti příslušníků jiných národností, kteří 
byli ve východních územích na práci a nyní se vraceli domů. Nejvíce to byli Francouzi. 
Ale i Poláci a příslušníci jiných národností přebývali tehdy v naší obci. A zdá se to snad až 
podivné, ačkoliv je to úplná pravda, že bychom nalezli v Austrálii, Rusku, ve Francii i v 
Polsku  a  ještě  jinde  a  jinde  lidi,  kteří  vděčně  vzpomínají  na  naši  Bukovinu,  kde  jim 
obyvatelé podali ochotně pomocnou ruku při jejich těžkém putování světem.
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Dobré rady na každý den

Olivový olej
• 2 díly olivového oleje a 1 díl citronové šťávy nebo bílého octa 
nastříkat na nábytek - leštidlo.
• Čištění akné: pasta ze 4 lžic soli a 2 lžíce olivového oleje, působit 

jednu až dvě minuty na obličeji, pak umýt vodou a mýdlem. První týden každý den ,pak už 
jen 2-3 x. Sůl vyčistí póry a olej pleť oživí.
Ovesné vločky
• Úleva při neštovicích
1 šálek ovesných vloček a voňavý olej rozmixovat, vložit do sáčky z textilu a pověsit pod 
kohoutek s tekoucí vodou - výborný relax a nakonec se sáčkem vydrhnout.
Papírové utěrky
• Zeleninu do chladničky uložit na papírové utěrky
• Do sáčku s chlebem přidat ubrousek před zmrazením.
Rajčatová šťáva
• Odstraní nepříjemný zápach z plastových nádob i z chladničky.
Pěna na holení
• Nastříkat na vrzající dveře
• Nastříkat na skvrnu na koberci
• Zrcadlo se nezarosí, pokud ho před sprchováním potřeme pěnou
Peroxid vodíku
• 1 lžička peroxidu a zubní pasty - vetřít na skvrny neznámého původu a poté vymáchat
• Odstraní skvrny od plísně v koupelně i stopy po trávě.
• Odstraní bakterie z kuchyňské desky.
• Odstraní skvrny od vína a krve.
Pivo
• Čistí zlato bez drahých kamenů
• Čistí dřevěný nábytek a fleky od kávy.
• Tvrdé maso naložit do piva.
• Při dušení a pečení maso a drůbež podlévat pivem.
Polystyren
• Ochrání rostlinu před mrazem.
• Polystyrenové tácky se dají použít na vložky do bot.
Pomeranče
• sušenými slupkami lze zapalovat oheň
• Vařené ve vodě provoní byt
Popel
• Ze dřeva je zdroj živin pro rostliny.
Odstraní kruhy po skleničkách na dřevěném nábytku (z cigaret)
Čistí dvířka na krbu (smíchaný s vodou).
Rostlinný olej
• Prst s třískou strčit do rostlinného oleje - půjde vytáhnout
• Potřít chodidla a obout si ponožky - ráno budou měkké.
• Potřít nálepku na poháru - zůstane bez lepidla.
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Krkonošské povídky
Jak Pacholík rozuměl zaječí řeči
             Šel jennou Pacholík z Prajska k Francitolu, no jak se 
chodí z roboty, utermacenej, z hladu před vočima velčí mhu, 
atak si posed drobek na Kokerháči, aby nabral dechu. Ale 

kouká, co se to v tráuje vokolo chomerstalo, - čistě jako by celá paseka lezla. Tolik hadů 
tam bylo  po  zemi,  jako  by  tam měli  sněm.  To  taky  máme,  poudal  ten  největší  had 
Pacholíkoj, a ty se koukej vodtaď ztratiť, lidský plemeno! Pacholík se teda zved – dyť byl 
taky strach se k zemi kouknouť – ale esliStrachem nebo únavou, nohy se mu kverlaly v 
botách a ne  a ne udělať kalej krok. Ty seš asi hladovejlouječe, poudá ten největší had. Jo, 
vono je to tak, že si zvíře dřiu poušimne lidského trápení než čloujek zvířecího. My ti tady 
něc o necháme, abys pojed, poudal had a ušecky se na to zatáhli do děr, jen velký, eště 
teplý hadí vejce tam vostalo. Pacholík by to snad sněd, i kdyby to bylo vejce z krokodýla. 
No tak se poměl, zavolal hadům poděkování a de k Roketnici. Ale tu vám slyšal takovýho 
hovoru, jako by sto jazyků něco mlelo, čistě Babel. Natáh uši, aby rozuměl aspoň to, co se 
hovořilo nejblíž. A co vám nepovím, dja lišky se domlouvaly za pařezem, kudy se leze 
Fišerákoj do kurníku. No to prej sem blázen, co mi to sedí v palici, poudá si Pacholík, aby 
to  tak  byly  čáry  po tom hadím vejceti!  Used z  toho překvapení  pod stromem,  aby si 
srounal v hlauje, k čemu by tolleto bylo dobrý, a juž slyší, jak kos přemlouvá kosici, aby 
svýho kosa nechala a šla s nim. Namoutě, že to nrjni lepčí mezi němou tvářej jak mezi 
náma.  Radš se zved,  aby eště něco neslyšel  navíc.  Schází  k perní  chalpě,  atu si  jenna 
slepice pochvaluje ty druhý, jak je to pěkný, zanášeť za stodolu. Tam že je šikouný hnízdo, 
kerý nikdo navybírá! To juž věďal Pacholík, k čemu se tolleto šikuje. ,,Selka pote sem“, 
houk do síně. ,,Merkněte za stodolu, esli vám tam ta kropenatá nezanáší!“  ,,I prej, ja porád 
co tak potvory málo nesou, pánbu vám to voplať, strejče!“ No, dostal z toho hnízda taky 
ňáký  vejce,  toť  se  zná.  Fišerák  mu  za  lišky  taky  splatil  kozím sejrem,  tak   mu  hadi 
dopomohli přeci k pár soustům navíc. 
   Ale co vám vo tom eště povím, to je nad kozí homolky. Takhle de jennou milej Pacholík 
z Buřan, von tam staujel jennomu kamna, a na rasochách u kříže slyší takový pleskání. 
Dyť, prej, tady není hospoda, abych slyšal, že se karbaní! Ale namoutě, vejská to tam, 
trumf a větší, aeště vejš, - no, co by to jen bylo?  Zajíci tam, namoutě duchu, hráli karty vo 
košťály  ze  zelí,  co  Červinkovejm vostaly  na  poli.  Někerý  taky  kibicovali,  no  to  byla 
poďvaná.  Pacholík vostal  za křížem skerčenej  v ňákým křácí,  aby viďal,  esli  ten ušák 
přebije,  nebo přizná barvu,  ale  tu  vám přiskáče   vod Jablonce zajíc,  celej  udejchanej: 
,,Utíkejte, prej kamarádi, dou sem třelci a maj psy!“  Starej zajíc, ten co nes, votřel fousy a 
ptá se: A kerý prej to? No sou to, napřed de starej Palouš, za ním Tadyáš se psem, Hajnů, 
Hnyk a eště jeden fousatej. Starej zajíc poudá: Tak si hoďme eště jennou dokola! Dávej 
pozor, Vašku, až pudou kolenem nahoru, běžte s Ferdem k buřanský hranici, pěkně sam a 
tam,  ať  je  utaháte!  Ty  Rezáku,  vemte  to  se  Šeďákem  vod  kříže  nahoru  polle  háje 
dědečkovým  kopcem a dolu do Jablonce. Tam voběhněte nejdříu  Paloušovu chalupu, pak 
se dejte vokolo Hnyků a naposled k Tadyášovejm. Psi a mysliuci sou v háji, tak budou 
nezkušený zajíci nejlíp v bezpečí na jabloneckým rynku. My si zatím hodíme eště párkrát 
dokola  támhle  v  tom  houští!  Pak  sebral  karty  a  ztratil  se  eště  s  párma  takovejma 
mazaukama, jak poudal. To už byli mysliuci v dohledu. A tu juž vylítne ten Vašek a za
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 ním Ferda, psum před nosem a ženou to podle háje nahoru. Psi s jazykama vyplazenejma 
za nima. Palouš volá: Vořechu, Vořechu, ale kdepak, pes porád za zajícem kopcem nahoru 
a dolu. Pacholík vylez za křížkem, prej lovu zdar, hošové, ale měli byste to vobrátiť zpátky 
k Jablonci, zajíci nejsou doma! Ale voni hnali dál, jak ten Paloušův Vořech, - jakápak je s 
mysliucema kloudná řeč, když sou v poli?
       Až pak navečír si na to zpomněli, když je ženský vítaly: Totě bylo ňákejch zajíců po 
městě, až se to ženskejm pletlo do sukní, když šly z hrubý z kostela. Cák prej to jen bylo?  
Tátové se máchaj po háji a takovejch zajíců po Jablonci! A vod tý doby radil Pacholík jen 
takovejm, co ho chtěli slyšať. Enu, sou takový palice, že kdyby jim anjelskou řečí mluvil 
praudu, porád se ženou jak pes za zajícem, tak pro ně škoda slov!

 Podle vyprávění Františka Pacholíka, Paseky nad Jizerou

 MIMOŘÁDNÁ MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
 
* Některé obyčejnosti mívají v sobě hodně zvláštního, jen to na první pohled není vidět.
* Včerejšek je historií. Zítřek tajemstvím. Dnešek je dar.
* Vy se mi smějete, že jsem jiná, ale já se vám směji, protože jste všichni stejní.
* Co je zadarmo toho si nikdo neváží.
* Čeho se vzdáme to nikdy neztrácíme.
* Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil. Ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil.
* Co neuděláš hladový na to se nažraný už vykašli.
* Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
* Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda že musíme nejdříve zestárnout, abychom to
    poznali.
* Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý
    život.
* Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí co mají dělat, když v neděli
   odpoledne prší.
* Život je kouzelný, musíme si jen nasadit ty správné brýle.
* Kolik radosti se zašlápne, protože lidé většinou koukají jen do výšky a nevšimnou si
   toho, co jim leží u nohou.
* Malá ztřeštěnost na jaře je zdravá i pro samotného krále.
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Pranostika = moudro našich předků
listopad 

Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu.
Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.

Svatá Kateřina strčí housle do komína. 
Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.

 Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.

prosinec
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.

Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti. 

     Zprávy z obecního úřadu   

■Volby do obecního zastupitelstva
Ve  dnech  10.  a  11.  října  se  uskutečnily  volby  do  obecních 
zastupitelstev.  Volební  místnost  byla  připravena  v  zasedací 
místnosti obecního úřadu.  Pro sedmičlenné obecní zastupitelstvo 
ve volební straně č.2- Sdružení nezávislých kandidátů, kandidovalo 
osm  občanů.  Po  sečtení  všech  hlasů  byl  výsledek  hlasování 

následující:                 
      Jiřina Štilcová        102  hlasů

                                             Jiří Ježek          99  hlasů
Zuzana Nezbedová 97  hlasů

                                             Jiří Hanousek           85  hlasů           
                                             Vladimír Dlabola        59  hlasů       
                                             Milan Křížek               69  hlasů

Miloš Šulc                 24  hlasů
Náhradník:
Tomáš Trejbal              52 hlasů

Ve volební straně č.1 – Jan Prokeš, nezávislý kandidát  získal        52 hlasů
Ve volební straně č.3 – Jana Exnerová, nezávislý kandidát získala 63 hlasů

                                                     
Volební komise po sečtení všech odevzdaných hlasovacích lístků provedla zápis, kde bylo 
uvedeno:
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 167             
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 118 
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 118
Voleb se zúčastnilo voličů                  70,66 %.
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Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem voličům, kteří mi ve volbách do zastupitelstva obce dali svůj 
hlas. Bohužel díky současnému volebnímu systému, kdy se hlasy v poměru přepočítávají, 
mi vaše podpora nestačila na to, abych získala mandát v nově zvoleném zastupitelstvu. 
Prostě nezáleží jen na počtu získaných hlasů. Měla jsem jako nezávislý kandidát mnohem 
menší šance získat mandát než sdružení kandidátů.  Všem nově zvoleným zastupitelům 
přeji hodně štěstí a úspěchů.

                                                       Jana Exnerová
Dotace ve výhledu
Několik dnů po komunálních volbách, ministr financí Andrej Babiš, poukázal Ministerstvu 
zemědělství dotaci ve výši  jedné miliardy korun na vodovody. Žádosti se podávají do 
28.listopadu. Nyní se tedy dolaďují poslední  potřebné dokumenty, smlouvy, prohlášení 
apod.,  aby  se  v  nejbližších  dnech  mohla  tato  žádost  podat.  Poté  se  bude  netrpělivě 
vyčkávat   na  její  přidělení,  která  umožní  odstartovat  realizaci  dlouho  slibovaného 
vodojemu, propojení vodovodního řádu a hlavně zkvalitnění pitné vody.

Oprava kanalizace
Mnozí z vás jste si mohli všimnout zemních strojů, které překopávaly louku pod hoření 

autobusovou čekárnou. Nebyly tam jen tak, aby se rýpaly 
v  zemi.  V  potoce  pod  ní  totiž  vyúsťovala  kanalizace 
odpadních vod. Ta začíná  od Exnerových, zatrubněným 
příkopem až k autobusové čekárně. Do ní je ještě napojena 
kanalizace  z  místní  komunikace  od  okálů.  Působením 
netěsnosti  spojů  kameninových  trubek   postupně 
docházelo k vymílání zeminy pod nimi. Ty se na konci, 
jedna  po  druhé  vylamovaly  a  vypadávaly  do  potoka. 
Působením  odplavované  zeminy    tam  vznikl  kráter  v 
délce 20 metrů, šířce 2 metry a hloubce 3 metry. Postupně 
tedy  docházelo  k  devastaci  a  znehodnocování  pozemku 
Josefa Ježka, jež je jejím majitelem. Staré kameninové a v 
některých  případech  už  polorozpadlé  potrubí  bylo 
vytaženo a nahrazeno novodůrovými rourami o průměru 
30  cm.  Opravená  kanalizace  bude  opět  plnohodnotně 
sloužit účelu, ke krému je předurčena.

Vývoz bioodpadu
Poslední vývoz bioodpadu v tomto roce, se uskuteční 11.listopadu. 
Proto  si  ještě  do  té  doby  pohrabte  spadané  listí  a  proveďte  úklid 
zahrad  a  zahrádek  a  využijte  této  služby.  Poté  už  bude  kontejner 
uložen k zazimování.
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              HASIČI

..co už máme za sebou

  Noční  soutěž  v  
Ubislavicích
Noční  soutěže  v 

Ubislavicích se 30.srpna zúčastnilo družstva 
mužů  a  žen.  Za  muže  startovali:Jaroslav 
Exner, Václav Prokeš, David Štilec, Tomáš 
Paulů,  Jan  Grof,  Lukáš  Zaplatilek  a  Jan 
Prokeš.  Za  ženy  Jiřina  Štilcová,  Nikola 
Nedomlelová,  Kristýna  Exnerová,  Markéta 
Paulů,  Monika  Hanousková,  Petra 
Nezbedová.  Konstalace  hvězd  žádnému 
našemu družstvu nepřála. Muži po chabém 
výkonu uzavřeli celé startovní pole  čtrnáctou příčkou, ženy obsadily čtvrté místo.

N  a soutěži ve Volči.  
V sobotu 6.září jelo družstvo mužů obhajovat loňské vítězství do Volče , okr. Pardubice. 

Soutěžilo  na  dva  pokusy  v  provedení 
požárního útoku se stroji PS-8 a PS-12. Obě 
kategorie jsme obsadili s muži i ženami. Do 
Ps  dvanáctek  bylo  přihlášeno  dvanáct 
družstev mužů a šest  žen,  do PS osmiček 
čtyři  mužské  a  tři  ženské  kolektivy.  Do 
družstva  mužů  byli  nominováni  Jaroslav 
Exner jako strojník, Jiří Ježek, David Štilec, 
David  Svoboda,  Grof,  Lukáš  Zaplatilek  a 
Jan  Prokeš.  I  ženy  se  zapojily  se  svým 
soutěžním 
družstvem 

ve  složení,  Kateřina  Jiřičková  jako  strojnice,   Eliška 
Ježková,  Eva  Svobodová,  Markéta  Paulů,  Kristýna 
Exnerová,  Petra  Nezbedová  a  Nikola  Nedomlelová. 
Úvodem musíme říci,  že se dařilo. Muži nastupovali  s 
dvanáctkou  jako  první  v  pořadí.  Podařilo  se  jim 
dosáhnout čas 30,30 sekund, a byl to třetí  nejlepší čas 
prvního kola se ztrátou 1,36 sekund na vedoucí Voleč. 
Druhý pokus byl hop a nebo trop. Klaplo to, čas 27,74 
byl nejlepší  z obou pokusů a tím určil  celkové pořadí. 
Muži vyhráli s náskokem 85 setin sekundy před Volčí. 
Následovaly útoky žen. Tady to holkám nevyšlo. První 
pokus byl  neplatný pro rozpojení  béček na dopravním 
vedení těsně za rozdělovačem. Druhý pokus se 
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povedl v čase 37,55 sekund a zařadil holky na třetí místo se ztrátou 80 setin za Žáravice a 
6,56 sekundy zavítězný  Újezd. Poté přišla řada na útoky s PS- 8. Mužům se opět tento 
útok podařil a byl taktéž nejlepší v prvních pokusech. Časomíra ukázala 33,57 sekundy. 
Druhým pokusem se čas 33,28 ještě vylepšil a upevnil jim tím první příčku v celkovém 
pořadí.  A potom už jsme drželi  palce našim ženám,  které  nastoupily taktéž ke dvěma 
útokům s PS-8.  Prvním jejich útokem se už určilo jejich celkové umístění.  Čas  42,14 
sekund byl první a zároveň i  poslední,  neboť ten druhý se opět pro rozpojení béček u 
rozdělovače nezdařil. Podstatné ale bylo, že byl vítězný. Mezi jednotlivými kategoriemi 
probíhala doplňková silová soutěž jednotlivých zástupců sborů. Bukovina byla zastoupena 
Janem Grofem a Evou Svobodovou.  Házelo se  pivním sudem na dálku, zvedání 50 kg 
závaží přes kladku a držení 50 kg závaží ve dvou prstech. Ani zde se oba naši zástupci 
neztratil a byli hodnoceni mezi nejlepšími. Byl to úspěšný víkend letošní hasičské sezóny, 
završený krásnými sportovními výkony.
Vždyť domů přivezli šest pohárů za krásná umístění, včetně putovního poháru, diplomů a 
jiných ocenění. 

Závod požárnické všestrannosti
V sobotu 18. října se uskutečnil ve Vysokém nad Jizerou Závod požárnické všestrannosti 
pro mladé hasiče a kolektivy dorostu. Bohužel, družstvo mladých hasičů našeho sboru se 
nezúčastnilo.  Nedostatek  dětí  neumožňuje  sestavit  družstvo,  pro  celoroční  soutěž.  Ale 
jedno zastoupení tam bylo. A to smíšeným družstvem dorostu. Reprezentovali ho: Tomáš 
Paulů, Dominik Souček, Kristýna Exnerová, Kristýna Svobodová a Nikola Nedomlelová. 
Celkem bylo přihlášeno 40 družstev mladších a 45 družstev starších hasičů. Dále pak dvě 
družstva dorostenek, tři dorostenců, jedno smíšené a dvacet tři dorosteneckých jednotlivců. 
Naši nepředvedli nikterak  oslnivý výkon, ale i tak je úspěch, že se dali dohromady. Na 
sedmi  disciplinách  nasbírali  celkem 25 trestných  bodů.  Na střelbě  ze  vzduchovky,  na 
šplhu,  přeskoku vodního příkopu a optické signalizaci  po šesti  bodech a první pomoci 
jeden.  I  v rozhodcovském sboru byli  naši  zástupci,  Vladimír  Dlabola,  David Svoboda, 
Jaroslav a David Exnerovi. 

                      Plánované akce
 pátek 7.listopadu  - ustavující schůze   OZ
od 19 hodin , v zasedací místnosti obecního úřadu     
 sobota 15.listopadu – ZVĚŘINOVÉ HODY  s  country muzikou Náhoda z Pecky 
od 20.00 hodin v kulturním domě

                                

pátek 29.listopadu - rozsvěcení vánočního stromu v areálu pod Kaňkem
                                    od 17.30 hodin                                     

sobota 6.prosince – Mikulášská besídka s nadílkou
                                   od 18.00 hodin v kulturním domě
                                   
pátek 12.prosince – Výroční valná hromada hasičského sboru
                                   od 18.00 hodin v kulturním domě
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   Co myslíte, čí to bylo stavení ?



,, Je zřejmé, že sama příroda dala nám hudbu jako dar, abychom lépe snášeli  
strasti. .“

                                                                                                                               MLHA

zpracoval:  Jiří Hanousek

Příští číslo vyjde v prosinci  2014
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