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Obecní statistika

POČET OBYVATEL
k 13.12.2017:
553
Odstěhovali se:
Gabriela Vášová, čp.17
Lukáš Pytlák, čp. 8
Opustili nás:
Běla Pilná, čp. 174
Přistěhovali se:
Tabery Michaela, čp.154
Tabery Vojtěch, čp.154
Narodili se:
Matěj Kalina, čp.207
Rebeka Balážová, čp.44

Akce zima 2017 / 2018

28. 12. Turnaj ve stolním tenise
6.1. Velká cena Kostěnic - autodráhy
13.1. Turnaj v mariáši
20.1. Myslivecký ples Kostěnice
26.1. Myslivecký ples Kočí
10.2. Soutěž přípravek mladých
hasičů
24.2. Ples Komunitní školy
25.2 Dětský karneval
23.3. Ples hasičů Topol
31.3. Maškarní ples

Vánoční divadlo…
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Z obecního úřadu...

Usnesení z veřejného zasedání obecního

zastupitelstva konaného dne 14.12.2017

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje
kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva
ze dne 5.10.2017.
2. Obecní zastupitelstvo bere na
vědomí zprávu o činnosti rady za
uplynulé období.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5.
4. Obecní zastupitelstvo svěřuje
radě
obce,
pravomoc
schvalovat
rozpočtovým
opatřením
navýšení
rozpočtu obce o přijetí účelových dotací
ze státního rozpočtu.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje
rozpočet obce na rok 2018.
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje
zpracování a podání žádosti o dotace na
„Pořízení sběrných nádob a štěpkovače
pro obec Kostěnice“ společností Dotace
Snadno spol. s r.o.
7. Obecní zastupitelstvo bere na
vědomí přípravné práce na projektové
dokumentaci na výstavbu zpevněné
plochy, povrch ze zámkové dlažby, na
části pozemku p.č. 518/7 v k.ú.
Kostěnice.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje
rozpočet mateřské školy na rok 2018.
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Kostěnice nás/se* baví
(*nehodící se škrtněte) –
Kalendář Obce Kostěnice 2018
Ano, bavíme se a baví nás to…. Pro
letošní kalendář jsem vybrala fotografie
z akcí pořádaných jednotlivými složkami
obce, za podpory Obce Kostěnice a také
z akcí pořádaných místními nadšenci… Je
těžké vybrat z tolika fotografií, kdo má
zájem shlédnout úplně všechny, odkaz
najdete dole . Tímto bych ráda
poděkovala Michalu Málkovi, který
veškeré akce zdokumentoval a svolil
fotky uveřejnit. Moc díky!!!!
V roce 2018 nás čeká opět spoustu
kulturních a sportovních sobot, někdy i
nedělí a také si připomeneme 620 let
vzniku Obce Kostěnice. Tak, prosím,
neseďte doma, přijďte mezi nás „skalní“,
rádi Vás uvidíme a pobavíme se společně.
A mimo jiné, stanete se dalšími hrdiny v
Obecním kalendáři .
Přejeme Vám pohodový rok 2018, plný
zábavy, ale také klidu a porozumění.
Václav Pulkrábek a Jana Víchová
http://malis72.rajce.idnes.cz/

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje
rozpočtový výhled mateřské školy na
období do roku 2020.

Turnaj ve stolním
tenise

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje
prodej akcií společnosti ČSAD Bus
Chrudim.

ve čtvrtek 28.12.2017

_______________________________________

prezentace 9.00hod
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Z obecního úřadu...
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V MĚSÍCI LEDNU 2018 slaví své životní jubileum:
pan Václav Kučera
paní Věra Říhánková
paní Ludmila Rybínová
V MĚSÍCI ÚNORU 2018 slaví své životní jubileum:
pan Břetislav Harapát
pan Josef Poluda
V MĚSÍCI BŘEZNU 2018 slaví své životní jubileum:
paní Jiřina Půhoná
paní Drahomíra Bečková
paní Jiřina Štechová
pan Rudolf Vích
paní Miroslava Čapková

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

_______________________________________________________________________________
Děkuji všem členkám kulturní komise za aktivní
práci v roce 2017 a přeji jim i jejich rodinám
pevné zdraví a úspěšný rok 2018.
Gabriela Zahrádková,
předsedkyně kulturní komise
Hvězda vánoční na stole zpívá,
v našich srdcích taje křehká zima.
Andělé chytnou se za ruce,
vzlétnou v tento nádherný čas
a naplní naše srdce.
Mějte se rádi, vždyť je vánoční čas,
v ozdobách zazní tichý andělský hlas,
který nás po duši pohladí,
kterému své přání srdce prozradí.

Krásné svátky vánoční a v novém roce
hodně splněných přání co srdce prozradí
Vám přejí všichni z Mateřské školy
v Kostěnicích.
Srdečně Vás zveme
na tradiční Tříkrálový
koncert v obecní
kapličce, který
připravujeme na
5.1.2018.
Začátek v 16.00 hod.
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Společenské a sportovní dění…

Podzimní uspávání broučků
I letos se naše nejmenší děti s lampionky
vypravily zavolat na všechny broučky
"Dobrou noc!", aby se jim v zimě dobře
odpočívalo. Broučci si pro děti připravili
na
oplátku
nejedno
kouzelné
překvapení, které dětem večerní
procházku zpestřilo. Děti cestou potkaly
postavičky z večerníčku Včelí medvídci,
tajuplné domečky s broučky a ježečky a
na konci světélkové trasy chaloupku, kde
Čmelda s Brumdou už čekali na zimu
zachumlaní pod peřinkou.
Všechno dobře dopadlo, broučkové šli
spinkat a může přijít zima.
Těšíme se zase za rok a moc děkujeme
všem, co pomohli při přípravách, jste
skvělí.
-l.j.Mikulášská nadílka
V sobotu 9.prosince jsme v našem
kulturním domě přivítali Mikuláše, anděla
a dva čerty. Před jejich příchodem jsme
chvíli tančili, dováděli, nakreslili spoustu
čertů na táááááákhle dlouhý papír a
Malinky nám předvedly dvě krásná
taneční čísla.
Pak už ale zarachotil řetěz, zacinkal zvon
a čerti byli tady!!!! Mikuláš s andělem
nám za básničku darovali obrovskou
nadílku a na závěr se s nimi ti odvážní
mohli vyfotit….Pak už jsme s Jitkou
zahnali čerty zpátky do pekla a slíbili
jsme, že budeme hodnýýýýý ;-)
Děkujeme firmě Alba Waste s.r.o. a
všem, co se na besídce podíleli.
A to Vám, děcka, povídám: „A nezlobit!“

Veselé dny Vám přeje Jana Víchová
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Mladí hasiči
V zimní sezoně se naše tréninky
přesouvají do kulturního domu a přece jen
si i více užíváme ;-). Nechyběl tradiční
předvánoční výlet do Tonga, užily si ho
nejen děti, ale i dospěláci.
Teď nás čeká ještě vánoční besídka se
spoustou legrace i malým dárečkem pro
každého hasiče, a potom už budeme
všichni netrpělivě čekat na příchod
Ježíška.
Hned na začátku nového roku 6. 1. 2018
bude v KD nejen pro hasičské děti Velká
cena Kostěnic v jízdě na autodráhách.
V lednu nás ještě čeká hasičský šestiboj
v Pardubicích – naši mladší borci tam
budou obhajovat loňské třetí místo a
v únoru pak „velká akce pro nejmenší
hasičátka“.
Všem vám přejeme klidné svátky bez
jakýchkoliv nehod…
Malí hasiči Kostěnice
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Společenské a sportovní dění…

Dětské divadýlko
Každý rok je to stejné: přichází třetí nebo čtvrtá
adventní neděle, doma voní cukroví a v našem
„kulturáku“ se hraje divadlo. Ani letos tomu
nebylo jinak. V neděli 17. 12. se sálem nesla
znělka Večerníčku a na jevišti poprvé zazpívalo
stejnojmennou píseň i dvacet místních dětí. Poté
se opona opět zatáhla, aby se herci mohli
připravit na svá vystoupení.
Na programu bylo hned pět pohádek, které
máme spojené právě s Večerníčkem. Mohli jste
si připomenout, jaké je to uspávat Broučky pana
Karafiáta, těšit se z vánočního stromečku se
skřítkem Racochejlem, popřípadě sdílet trampoty
Pata a Mata při přípravě Štědrého večera.
Velkým zážitkem byl také vánoční kus Spejbla a
Hurvínka, kde dřevěné loutky nahradili naši
nejmenší ochotníci, kteří byli „voděni“ jejich
staršími kolegy. Pohádku s nejpočetnějším
hereckým obsazením vystřídal večerníček mezi
dětmi nejoblíbenější. Krkonošské pohádky byly
důstojným zakončením první části divadelního
podvečera.
Po krátké přestávce pak přišla na řadu premiéra mluvená pohádka v režii Kuby Pátka: O
princezně Esemesce. Na přípravu neměli herci
mnoho času, i tak odvedli kus práce a zvládli
vše, co k ochotnickému řemeslu patří, včetně
mikroportů. Odměnou jim byl potlesk plného
sálu.
Kdo čekal konec, musel si počkat na zvonec –
jak už to v pohádkách bývá. Ten ale nepřišel
s koncem vyprávění o Esemesce. Když se znovu
roztáhla opona, proměnili se naši herci ve
vánoční sbor a sálem se rozezněly koledy:
Vánoce, Vánoce přicházejí a Štědrý večer nastal.
Bylo na čase si tedy „přizvonit“ Vánoce. Herci
měli zvonečky, publikum mělo zvonečky. Nic
nebránilo tomu, aby zazvonil zvonec a
pohádkám v Kostěnicích byl pro tento rok před
Vánocemi konec!
Pojďme závěrem připomenout, kdo všechno se
podílel na letošním vánočním divadýlku. Naše
herecké hvězdy v abecedním pořadí:
Běloušková Soňa, Beranová Mája, Čerkalová
Růža, Dostálová Marťa, Englich Vlastík, Füllová
Štěpánka, Gottwaldová Maky, Lohynská
Anežka, Málek Adam, Pavlíček Honza,
Pavlíčková Verča, Peterka Lukáš, Peterková
Elen, Petružálková Eliška, Pulkrábek Jony,
Semrádová Verunka, Škrobalová Kačka,
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Táborská Áďa, Vlastníková Ája, Vlastníková
Áňa
Celým svátečním podvečerem provázel Kuba
Pátek. Na tvorbě a režii programu se dále
podíleli: Zuzka Doušková Kubíková, Lucie
Lohynská a Roman Pulkrábek, který zajišťoval
veškerou technickou podporu. S kulisami a
nápovědou při mluvené pohádce pomohly Nikča
Pátková a Pavla Pulkrábková. Občerstvení
ochotníkům zajistil po celý den zdarma náš
hospodský – pan František Krátký – děkujeme!
Velký dík patří každému, kdo tomuto počinu
nebránil a dílo podpořil.
L.Lohynská
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Školní rok 1947-48 byl zahájen
1. září 1947.
Stav žactva je následující:
První třída v obou ročních 8
chlapců a 10 děvčat.
Ve druhé třídě ve 3 ročnících 13
chlapců a 9 děvčat, t. j. 43 žáků.
Náboženské vyznání:
Římskokatolické v obou třídách
37 dětí
českobratrské 2 děti
českosl. 1 dítě
bez vyznání 2 děti
Všechny školní děti jsou české
národnosti. Obecná škola je i
dále dvoutřídní. V první třídě
vyučuje řid. uč. Leopold
Žeravík, ve 2. třídě Jaromíra
Kulhánková – Grmelová.
Římskokatol.
náboženství
vyučuje laická katechetka sl. A.
Houdková
z
Chocně,
československému
Fr.
Šimonová
z
Moravan
Československému evang. Jan
Strnad, farář z Dvakačovic.
Dívčím ručním pracím vyučuje
paní Eva Motlová.
Místní školní rada je v novém
školním roce stejného složení
jako vloni. Ustavující schůze
rodič. sdružení se konala 21.
září 1947. Zvoleni byli tito
činovníci:
Josef
Velinský
předseda,
R.
Nermuťová
místopředsedkyně, L. Žeravík ,
jednatel, Jindřich Voříšek,
pokladník. Toto rodič. sdružení
vytklo si za cíl uskutečnění
programu , který přijalo na
ustav schůzi 13. října 1946
Všechno žactvo školy je
organizováno v Dorostu čsl.
červeného kříže. Od škol. roku
1947/48 je zavedeno přezouvání
všech školních děti. Obuv i
šatstvo si žáci odloží v přízemní
místnosti, která se uvolnila
odchodem učitele a. Nováka.
Dne 22. září 1947 doručila
firma |Suchánek z Brna

Z historie…
promítací přístroj na úzký film
16m/m. Jubilar (asi) v ceně
11.078,50 Kčs.
Tím rod. sdruž. uskutečnilo
druhý bod svého programu,
který si vytklo na ust. schůzi 13.
října 1947.
Dne 16. září 1947 vykonal
prohlídku školy okr. škol.
inspektor Jaroslav Urban. 17.
září onemocněla tříd. učitelka 2.
třídy Jaromíra Kulhánková. Ve
školní službě byla nepřítomna
od 16. září do 20. října . Opět
nastoupila 20. října 1947. Po
dobu její nepřítomnosti bylo
žactvo obou tříd spojeno a
vyučováno L. Žeravíkem.
První
filmovou
besídku
vlastním promítacím přístrojem
uspořádalo rodič. sdruž. v
neděli 19. října 1947 o 2.
hodině
odpoledne.
Byly
promítány filmy:
1. „jak se „Honza odnaučil
bázni“. Loutková pohádka o 3
dílech.
2. „Africké opice“.
Loutkové divadlo obecné školy
zahájilo činnost 16. listopadu
1947 o 2. hodině odpolední v
místnosti 1. třídy hrou“Čarovný
zvon“.
Dne 20. listopadu 1947 vykonal
prohlídku školy okr. škol.
inspektor Jar. Urban.
Další loutková a filmová
představení byla v tomto pořadí.
Dne 30. listopadu 1947: filmové
přestavení „Stolečku prostři
se“a „ Strážce Polabí“
Dne 7. prosince 1947: loutkové
představení „ Kašpárek v
šatlavě“
26. prosince 1947: loutkové
představení „ Vánoční sen“ 1.
ledna 1948 filmové přestavení s
těmito filmy: Poslední léto
T.GM, 2. Štika – dravec našich
vod, 1. a 2. díl, 3. Život v
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africké džungli. 4. Procházka
zoologickou zahradou.
18. ledna 948 : loutkové
přestavení “ Čerti na hradě“.
Dne 15. ledna nastoupila
dovolenou pro mateřství tříd.
učitelka 2. třídy Jaromíra
Kulhánková. Tímto dnem byly
obě třídy spojeny a žactvo bylo
společně
vyučováno
L.
Žeravíkem až do 1. února 1948.
Dne 1. února byla na zdejší
školu
ustanovena
Věra
Křížková, Wagnerová. Dne 9.
února převzala vyučování ve 2.
třídě . Narodila se 4. srpna 1922
v obci Kočí, okr. Chrudim.
Obecnou školu chodila v
Dobovítově. Po absolvování
střední školy v Chrudimi a
Čáslavi
(1934-1942)
absolvovala v Hradci Králové
pětiletý denní pedagogický kurs
pro vzdělávání
abiturientů
středních
škol.
Zkoušku
dospělosti vykonala v Hradci
Králové dne 31. srpna 1945 od
1.9.1945 do 1.5.1946 vyučovala
na měšťanské škole v Zahrádce
jako výpomoc. učitelka. Na téže
škole vyučovala jako uč.
čekatelka od 1.5.1946 do
11.2.1948
8. února 1948 uspořádalo rod.
sdružení filmovou besídku s
těmito filmy „Městská a polní
myš“ , 2. „Kukačka“, 3. „Les
bez pěšin“ 4. „Statečný tučňák“
.
22. února sehrálo rod. sdružení
loutkové představení “Kašpárek
sluhou čaroděje“.
Oslavy T.G.M. byly provedeny
již 5. března v obou třídách tříd.
učiteli. V neděli 8. března
zúčastnilo se veškeré žactvo
místních oslav v sále u
Havlíčků, kde děti přednesly
nacvičené básně.
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14. března 1948 sehrálo rod.
sdruž. filmovou besídku s
těmito filmy: 1. „Jaro v
Ostřicích“, 2. „Motýli“, 3.
„Tučňákův tučný dárek“, 4.
„Závody zajíce s ježkem“.
Květnové
oslavy
byly
provedeny 9. května 1948 v 3
hod. odpol. V 1. třídě za součin.
školy, rodičov. sdružení a
místní rady osvětové. Po
oslavách pokračoval program
filmovou besídkou, kterou byl
zahájen“ Týden dětské radosti“
Děti i dospělí shlédli filmy: 1.
Chytání a krocení afrických
slonů,2. Lov na medvěda v
Karpatech 3. Norsko 4. Opice.
Ústav pro film a diapositiv v
Praze oznámil přípisem ze dne
1. června č. 1.801/48, že obecní
škole byla min. škol. udělen
příspěvek 3000 Kčs na nákup
projektoru, který bude vyplacen
po zaslání prohlášení správy
školy potvrzení o objednávce
projektoru.
Školní
rok 1947/48 byl
zakončen 28. června 1948
Zapsal Leopold Žeravík
Školní rok 1948/49 začal 1. září
1948. Vyučování však začalo až
15. září 1948, neboť na
pardubickém okrese se rozšířila
nebezpečná choroba - obrna.
Stav žactva je následující:
První třída 6 chlapců a 17
děvčat
Druhá třída 14 chlapců a 9
děvčat
celkem navštěvuje zdejší školu
46 žáků
Náboženské vyznání:
Římskokatol. v obou třídách 39
žáků.
Českoslov. v obou třídách 2
žáci
českobratrská v obou třídách 3
žáci
bez vyznání v obou třídách 2
žáci

Z historie…
Všechny
děti
jsou
československé národnosti. Od
1. září je dosavadní obecná
škola, škola národní. Tohoto
nového označení dostala se
školským zákonem, který byl
vydán 21. dubna 1948. Naše
národní
škola
je
opět
dvoutřídní. V 1. třídě vyučuje
L. Žeravík, ve 2. třídě Věra
Křižková. Římskokat. nábož.
vyučuje laická katechetka M.
Kemenická, českobratrskou p.
farář Strnad z Dvakačovic,
československému
Fr.
Šimonová z Moravan. Ručním
pracím Eva Motlová.
Místní školní rada je stejného
složení jako ve škol. roce
1947/48.
Ustavující
schůze
rodič.
sdružení se konala 26. září 1948
v 2. hod. odpolední v místnosti
2. třídy národní školy. Byli
zvoleni tito činovníci. Josef
Velinský – předseda R.S.
Fr. Tučková – místopředseda R.
S.
L. Žeravík – jednatel
J. Dalecký – pokladník
P. Šafářová a V. Holota revize
účtů
Rodičovské
sdružení schválilo návrh na
zakoupení
nového
radiogramofonu v ceně 15.000
Kč, který bude objednán
prostřednictvím p. Pištory u fa
Tesla n. p. v Praze. |Nového
přistroje bude používáno k
poslouchání škol. rozhlasu a též
pro potřeby loutkového divadla.
Všechno žactvo školy je
organizováno v Dorostu Česl. č.
kříže.
Dne 20. srpna 1948 bylo správě
školy doručeno 3000 Kč jako
podpora
na
zakoupení
promítacího
přístroje.
Dar
poskytl Ústav pro film a
diapoziv v Praze. Peníze byly
vyplaceny p. J. Daleckému,
pokladníku R. S.
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Na ustavující schůzi R.S. dne
26. září 1948.
16. září 1948 konala se pietní
vzpomínka
na
zesnulého
presidenta
budovatele
Dr.
Eduarda Beneše. Při této
příležitosti bylo též vzpomenuto
11. výročí úmrtí TGM.
Žáci
shlédli
tyto
filmy:
„Poslední léto TGM a poslední
cesta TGM“ oslava 30. výročí
vzniku ČSR byla vykonána 27.
října, třídními učiteli. Dne 28.
října
byly v Dašicích
provedeny společné oslavy za
účasti
vojenské
podsádky.
Těchto oslav se zúčastnilo i
žactvo
národní
školy
v
Kostěnicích.
31. výročí říjnové revoluce bylo
vzpomenuto v obou třídách již
6. listopadu 1948. Žactvo školy
účinkovalo na veřejné oslavě 7.
listopadu 1948. Dne 16.
listopadu 1948 byla konečně
zřízena v 1. třídě parketová
podlaha v ceně 15.000 Kč.
Obrácení staré podlahy provedl
zdarma předseda R.S. Josef
Velinský.
Po položení parket bylo
loutkové divadlo v 1. třídě nově
upraveno. Látkové závěsy byly
nahrazeny heraklitem, který
škole daroval předseda MŠR
Frant. Krátký. Heraklitové stěny
zdarma omítl p. Jar. Johanides.
Elektrické osvětlení provedl
zdarma p. Josef Velinský, který
pro lout. divadlo zřídil ze
zbytků
parket
nádhernou
rozvodovou desku, která se
stala chloubou loutk. divadla.
Daroval ji škole. Nově upravené
divadlo zahájilo činnost 5.
prosince 1948 hrou „Kašpárek
vždy vítězí“ . 19. prosince o 2.
hod odpolední byla uspořádána
v 1. třídě filmová besídka s
filmy: Smrt číhá, Sovy,
Zachránění
ptačí
rodiny,
Plachtaři a Vánoční sen.
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Po ní byla schůze R.S. na níž
byl schválen pětiletý plán.
Obsah je uveden v zápise o
řádné poradě učitelského sboru
nár. školy ze dne 24.dubna
1949.
25. prosince byla sehrána
loutková hra „Maruška u
Ježibaby“. V měsíci lednu bylo
dodáno pro loutkové divadlo 10
nových loutek typu 50 cm a 11.
února dalších 16, typu 50 cm.
Škola tím bude mít vlastní
loutky.
23. ledna byla sehrána R.S.
loutková hra „Pohádka o
Rusalce.“
Lovecká
společnost
v
Kostěnicích darovala škole
1000
Kč
na
zakoupení
rozhlasového zařízení.
Od 1.1.1949 do 31.3.1949
nastoupila
dovolenou
pro
těhotenství a mateřství učit. ruč.
prací Eva Motlová.
Dne 13. února nastoupila
dovolenou
pro
mateřství
učitelka 2. třídy Věra Křížková
z Pardubic. Od tohoto dne byly
obě třídy spojeny a až do 23.
března 1949 vyučoval všechny
děti L. Žeravík.

Z historie…
24. června nastoupil školní
službu, a vyučování ve 2. třídě
převzal František Kolář, který
vyučoval až do tohoto dne v
Dašicích
a
předtím
v
Hostovicích.
Dne 29. února 1949 vykonal
prohlídku školy okr. školní
inspektor A. Gotvadl z Holic,
kde byl od 15. března 1949
zřízen okresní školní výbor.
Zdejší škola patří od 15. března
1949 do holického dohlídacích
obvodu. Škol. inspektorem byl
jmenován Albert Gotvald. Dne
1. května byl zřízen ve škole
zeměděl. útulek, který potrvá do
31. října 1949.
Byly mu vykázány v přízemí 2
místnosti za školní šatnou v
levém křídle budovy. 16. června
1949 bylo škole dodáno nové s
mikrofonem.
Bude
jej
používáno k poslechu škol.
rozhlasu
a
k
potřebám
loutkového
divadla.
Cena
rozhlasového zařízení je 24.852
Kč. V této částce je započítána
všeobecná daň, která činí
10.033 Kč. Rozhlasoví zařízené
zaplatí rodič. sdružení. Týden
dětské radosti byla zahájen 20.
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června promítáním filmů „ XII.
všesokolský slet a poslechem
škol. rozhlasu.
Závěrečná
schůze rod. sdružení se konala
27. června v 1. třídě. Rodič.
sdružení zřídilo v 1. třídě
rovněž parketovou podlahu a
zakoupilo škole nové rozhlas.
zařízení.
29. června 1949 podniklo
žactvo školy výlet autobusem
ČSD, na Seč, Lichnici, Čáslav,
Kutnou horu, Sedlec.
Školní
rok 1948/49 byl
zakončen 30. června školní
slavností, na které bylo
vzpomenuto 1. výročí škol.
zákona.
Žactvo
vyslechlo
rozhlasový projev dr. L
Nejedlého, ministra školství a
umění.
Zapsal Leopold Žeravík
____________________________

Hezké Vánoce a
dobrý rok 2018
přeje Květa Udržalová

_________________

Štědrovečerní sousedské setkání
Na Štědrý večer ve 23:30 vás srdečně zveme
na sousedské setkání u kapličky.
"Přijďte pobejt!"
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