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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou první číslo druhého ročníku znovuobnoveného daskabátského zpravodaje Otěhřib. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na přípravě
našeho zpravodaje podílejí a pravidelně přispívají. I v letošním roce se vám budeme
snažit přinášet aktuality a informace o dění v naší obci.
V tomto čísle najdete mimo jiné tipy, jak nakládat s komunálním odpadem, který
ve vašich domácnostech vzniká. Úspěšný sběr a třídění odpadu závisí taktéž na ochotě vás samotných zapojit se do funkčního systému. Je i ve vašich rukou, jaké životní
prostředí zanecháme budoucím generacím.
Oblast odpadového hospodářství je tou správnou cestou, kterou můžete ovlivnit
i vy přímo z vašich domácností. V tuto dobu probíhá v naší obci dotazníková akce.
Ve svých schránkách jste nalezli dotazník, který nám poskytne více informací o vašem názoru a zkušenostech se stávajícím systémem třídění komunálního odpadu na
území naší obce.
Rádi bychom zkvalitnili stávající systém sběru tříděného odpadu, zejména s cílem
zvýšení jeho podílu vůči netříděnému komunálnímu odpadu, jehož svoz a uložení je
v plné míře hrazen z prostředků obce.
Oproti tomu tvoří prodej tříděného odpadu příjem rozpočtu obce. Zvýšení podílu
tříděného odpadu je tak jednou z možností, kterou můžeme reálně ovlivnit výši ročního poplatku obce za svoz komunálního odpadu, což je jistě v zájmu každého z nás.
Třídění odpadu je také znakem kulturní vyspělosti moderní společnosti a uvědomění
si její zodpovědnosti vůči stavu přírody a životního prostředí. Vyplněné dotazníky
můžete předat do 15. 3. 2016 na obecním úřadě.
Luděk Melničuk, starosta obce

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ OTĚHŘIBU

Od Nového roku si můžete předplatit na obecním úřadě čtyři čísla Otěhřibu,
který vám bude dodáván do schránky.
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informace pro občany
TERMÍN ÚHRADY POPLATKŮ JE OD 1. 4. DO 30. 6. 2016

Výše poplatků zůstává stejná jako v minulém roce.
Vodné 26,00 Kč/1m2. Pro výpočet ceny vodného budou použity výsledky
odečtu vodoměrů, které proběhnou v březnu 2016.
Stočné 100 Kč/na jednoho člena domácnosti/do 31. 3. 2016
Svoz odpadu 450 Kč/osobu/rok.
Poplatek za jednoho psa 60 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 80 Kč/rok.
Poplatky lze uhradit buď v hotovosti na obecním úřadě nebo na bankovní
účet 1810476339/0800 na základě vyúčtování, které obdržíte
na obecním úřadě včetně pokynů k platbě.

VSTUP NA ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU LIBAVÁ

V rámci Optimalizace vojenských újezdů dochází podle nařízení Ministerstva
obrany České republiky, s platností od 1. 1. 2016 k zásadním změnám v oblasti
povolování vstupu a vjezdu na území vojenského újezdu Libavá.
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ KE VSTUPU PRO ROK 2016
NEBUDE PROVEDENO. ZA ÚČELEM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT JIŽ
NEBUDE POVOLENÍ KE VSTUPU A VJEZDU VYDÁVÁNO
Podrobné informace na:
http://www.vojujezd-libava.cz • tel.: 973 423 159

ODPADY – JAK NA NĚ
Věděli jste, že:
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního
odpadu?
Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným
zdrojem materiálů?
Třídění odpadů stanovuje obecně závazná vyhláška obcí a měst?

?

Proto:
Předcházejte vzniku odpadů!
Odpady třiďte hned, jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek!
Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří!
Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím!
/2/
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PAPÍR
Patří: noviny, časopisy, školní sešity, knihy, brožury, reklamní letáky, katalogy, psací
a balící papír, čisté papírové obaly a sáčky, rozložené krabice a kartony, telefonní seznamy
Nepatří: znečištěný papír, voskovaný papír, obaly od másla, zbytky tapet, papírové kapesníky a ubrousky, jednorázové pleny, uhlový papír (kopírák), pauzovací papír, papírová plata od vajec
PLAST
Patří: sešlápnuté PET lahve s víčkem, sáčky, tašky, fólie, kelímky, polystyren, plastové obaly od šamponů, mýdel, čistících, mycích a pracích prostředků, olejů, octů, CD/
DVD, nápojové kartony
Nepatří: linoleum, PVC, novodurové trubky, pneumatiky, hadice, kabely, obaly od olejů, obaly silně znečištěné potravinami, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií
a léčiv, plenkové kalhotky a dámské hygienické potřeby
BAREVNÉ A BÍLÉ SKLO
Patří: veškeré bílé a barevné obalové sklo (láhve od nápojů bez kovových či plastových
uzávěrů, skleněné nádoby), tabulové sklo
Nepatří: porcelán, keramika, drátosklo, varné sklo, televizní obrazovky a PC monitory, zrcadla, automobilová skla, lahvičky od léčiv, zářivky a výbojky, běžné
žárovky
BIOODPAD
Patří: tráva a plevel, listí (bez smetků z ulice), seno, sláma, hobliny, košťály i celé rostliny, spadané ovoce, kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky, listy, nať, jádřince, pecky), sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky, skořápky od vajec, dřevní
hmota malé velikosti, dřevní štěpka
Nepatří: zbytky jídel, jedlé oleje, maso a kosti, uhynulá zvířata, velkoobjemový odpad
ČOV–KANALIZACE
Patří: odpadní voda: z kuchyňského dřezu, myčky, z vany, sprchového koutu, umyvadla, bidetu, pračky, toalety
Nepatří: dešťová voda, ropné látky, chemikálie, mimolidské exkrementy, hadry, vlhčené ubrousky, sáčky, nedopalky, vložky, tampony, pleny
DALŠÍ MOŽNOSTI:
– Domácí kompostování.
– Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhá v obci dvakrát ročně.
– Svázáný papírový sběr a sešlápnuté PET lahve lze uložit na sběrné místo za školu.
– Sběr elektrozařízení organizuje jednotka SDH ve sběrové dny či po tel. domluvě.
– Drobný elektroodpad a použité baterie – kontejner v přízemí obecního úřadu.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DASKABÁT ZA ROK 2015
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností naší jednotky.
Začátkem letošního roku jsme měli 10. ledna hned dva zásahy, a to technickou
pomoc při prasklém vodovodním řadu v naší obci a ve večerních hodinách také požár komínu v budově bývalého mlýna. V tomto měsíci jsme také připravovali žádost
o dotaci Olomouckého kraje na vybavení jednotky.
V březnu se 7 členů jednotky zúčastnilo školení strojníků jednotek kat. V.
a byla provedena technická prohlídka
na našem zásahovém vozidle.
V dubnu jsme obdrželi darem od
p. MUDr. Tomáše Piky doposud chybějící zdravotnickou brašnu k poskytnutí
prvotního ošetření. Součástí daru bylo
i proškolení členů v poskytnutí první pomoci, kterého se bohužel zúčastnili pouze dva členové jednotky. Dne 28. dubna 2015 byl jednotce vyhlášen poplach a to technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů. Jednalo se o nebezpečně se vyvracející strom před místní mateřskou školou.
V květnu jsme obdrželi informaci, že dotace nám byla uznána ve výši 9000 Kč,
tedy 100 % požadované částky. Za tuto dotaci byly v letošním roce pořízeny dva kusy
profesionálních vysílaček MOTOROLA a svépomocí se provedla úprava zavazadlového prostoru VW Transporter oplechováním a umístěním vybavení – lana, postroje, nářadí, žebříku a dýchací techniky. Prostor byl osvětlen pomocí LED pásků. Ze
zbylých prostředků jsme pořídili 2 ochranné obleky na likvidaci obtížného hmyzu.
V červnu se členové jednotky zúčastnili akce pro mladé hasiče s názvem Noční
hasičárna. Členové jednotky společně s mladými hasiči provedli cvičení na téma pohřešování ztracené osoby. Tato akce měla velký úspěch.
V červenci se konaly oslavy 115 let od založení jednotky SDH v obci, kde jsme
předvedli ukázku hašení hořícího oleje v domácnosti.
V září jsme měli dva zásahy. Dne 15. 9. jsme odstraňovali roj vos a 21. 9. jsme
provedli čerpání studny.
V říjnu jsme opět měli zásah. Jednalo se o požár komínu u pana Gregora, Daskabát 10, který nám byl vyhlášen k večeru 30. 10. 2015.
V listopadu se velitel jednotky zúčastnil povinného školení, kde mu bylo prodlouženo osvědčení.
V prosinci jsme obdrželi dotaci z Olomouckého kraje, kterou jsme dostali za
školení strojníků. Za tuto dotaci byl pro jednotku pořízen vysavač na likvidaci ob/4/
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tížného hmyzu. Tímto vybavením jsme plně vybaveni k jejich likvidaci. Dále se
čtyři členové jednotky zúčastnili metodického školení v poskytování první pomoci,
poskytnutí psychologické pomoci při mimořádných událostech a zakrývání střešních konstrukcí.
Během celého roku probíhala údržba techniky, vybavení a zbrojnice.
Nyní krátký souhrn:
V současné době má naše jednotka 11 členů, z toho jeden velitel jednotky, sedm
strojníků a tři nositelé dýchací techniky. Jednotka disponuje zásahovým dopravním
automobilem VW Transporter, přívěsným zásahovým přívěsem a dvěma kusy požárních stříkaček PS12. Pořídilo se nové vybavení 2 ks vysílaček, 2 obleky a vysavač na
likvidaci obtížného hmyzu. Také proběhla úprava zavazadlového prostoru zásahového automobilu. Dále jsme darem obdrželi zdravotnickou brašnu.
V roce 2015 jsme obdrželi pro naší jednotku dotace od Olomouckého kraje v celkové výši 11 800 Kč.
Jednotka měla v roce 2015 celkem 6 zásahů – 2 požáry a 4 technické pomoci.
Velké poděkování patří zřizovateli jednotky obci Daskabát, výše uvedenému Olomouckému kraji za dotace, sponzorům, kolegům z Velkého Újezdu za výbornou
spolupráci a členům jednotky za aktivní přístup, zúčastňování se školení, zásahů a
údržby techniky.
Přeji všem, ať nám tento kladný přístup i nadále vydrží, nejlépe, ať se ještě znásobí.
Za JSDH Daskabát Jiří Kašpar, velitel JSDH a SDH
V Daskabátě 13. 1. 2016

V letošním roce činil celkový výtěžek
sbírky 96 021 315 Kč, z toho koleda
94 918 764 Kč a Tříkrálový koncert
1 102 551 Kč s 38 686 odeslanými DMS.
Díky ochotným dobrovolníkům
i veřejnosti se podařilo v obci Daskabát
vykoledovat 15 757 Kč.
Obec Daskabát děkuje všem občanům,
kteří do Tříkrálové sbírky 2016 přispěli.
Naše letošní králky zleva:
paní Císařová, Maráčková, Melničuková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT
V prosinci proběhla v tělocvičně základní školy Vánoční
besídka, kterou pod vedením pedagogů připravily děti mateřské i základní
školy. Za doprovodu
kytar dětí z kytarového kroužku pod
vedením pana ředitele zazněly známé
i méně známé koledy, děti základní
školy si pak připravily kostýmovanou
pohádku Boudo, budko. Na konci besídky na děti čekalo překvapení v podobě dárečků pod vánočním stromečkem.

V předvánoční době
paní Maráčková
připravila našim
dětem výstavu
betlémů v místní
kapli. K vidění
byly betlémy z
různých materiálů.
Nejzajímavější
byl však pro děti
příběh o narození
Ježíška, který nám
paní Maráčková
přečetla.
/6/
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Po Novém roce proběhl v základní škole Den otevřených dveří. Kromě prohlídky
školy se mohli zájemci z řad dětí i rodičů zúčastnit běžné výuky. Podívat se přišly nejen
daskabátské děti.
V pátek 22. ledna se pak konal zápis do 1. třídy. Děti zápisem provedla paní učitelka Eliška Vávrová. Děti byly velmi šikovné, za snahu byly všechny odměněny malým
dárečkem. V září se může do naší školy těšit šest prvňáčků v běžné výuce, další děti
přibudou i v domácím vzdělávání.
Ve čtvrtek 29. ledna dostali žáci základní školy pololetní vysvědčení. Následující
den se pak všichni těšili na dětský karneval. Ten proběhl v sále Na Hřišti. Pro děti byl
připravený animační program, v letošním roce pod vedením Macha a Šebestové. Masky byly nápadité, zejména ty ručně vyrobené. Všechny masky byly odměněny. Na závěr
na děti čekala bohatá tombola. Děkujeme tímto všem sponzorům, rodičům a zaměstnancům školy za pomoc při organizaci.

Od 22. února nastoupila na naši školu nová posila pedagogického sboru paní Jiřina
Forétová, která bude zastupovat po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti paní Boženu Šianskou ve školní družině i v mateřské škole.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
ZŠ a MŠ Daskabát, p.o., zve děti k zápisu do mateřské školy pro školní rok
2016/2017 ve dnech 13. 4. a 14. 4. 2016 v době od 8.00 do 14.00 hodin
v prostorách mateřské školy. Potřebné doklady k zápisu: občanský průkaz
zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.
Žádost o přijetí do mateřské školy si můžete již nyní vyzvednout.
Stejně tak jste zváni k prohlídce mateřské školy.
NESTIHLI JSTE ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY?
CHCETE SE PŘIJÍT PODÍVAT DO NAŠÍ ŠKOLY ČI MATEŘINKY?
Kontaktujte ředitele školy či vedoucí učitelku mateřské školy.
Kontaktní telefon: 585 358 278, 739 671 113, e-mail: zsdaskabat@email.cz
www.msazsdaskabat.webnode.cz
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
VEVERKY V ZIMNÍM OBDOBÍ
V průběhu prosince jsme si domluvili zakrmování s dětmi
z naší mateřské a základní školy. Paní učitelky s dětmi přišly ke
Kramlovu a společně jsme se vydali ke krmelcům do lesa. Na prvním školském (jak se mu říká), jsme s dětmi nandali seno, jablka,
suché pečivo, řepu a ječmen do korýtka. Kukuřici děti pověsily na
větve a keře. Pořídili jsme pár fotografií. Poté jsme se vydali lesem ke druhému krmelci. Celou cestu jsme si povídali o zvířátkách a tradicích myslivosti. U dalšího krmelce
jsme vyprázdnili batůžky a tašky. Všechny zásoby jsme dali do krmelce a korýtek. Ještě
nám zbyl čas k procházce po lese. Přišli jsme i k feromonovému lapači lýkožrouta
smrkového. Vysvětlila jsem dětem v krátkosti význam tohoto zařízení. Upozornila
jsem děti, aby dále šly po stopách zvěře, že teď je období, kdy můžeme najít srnčí shozy. Aby se pozorně dívaly, kam a na co šlapou. Štěstí jsem však měla já, když jsem našla
shoz šesteráka srnce obecného. Měla jsem velikou radost, protože se taková událost
stane opravdu jen výjimečně. V lese jsme si s dětmi zahráli nějaké hry a pomalu se
vratili zpět do školy. U Kramlova jsem se rozloučili a popřáli si krásné Vánoce.
Další zakrmování jsme měli s Veverkami a některými rodiči na Štědrý den.

Myslivosti zdar! Vedoucí kroužku Zdeňka Chodilová
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1. VEVERKOVSKÝ BÁL
V sobotu 23. ledna 2016 jsme uspořádali 1. Veverkovský bál v sále v areálu místního hřiště. Bál pořádali vedoucí Kroužku mladých myslivců Veverky z Daskabátu za
pomoci rodičů, kamarádů a přátel.
Rozhodli jsme se uspořádat tuto společenskou akci, abychom poděkovali všem, kteří
podporují a sponzorují náš kroužek. Aby se
mohli přijít pobavit, zatančit si, dobře se najíst,
seznámit se s novými lidmi, a v neposlední řadě
i něco vyhrát.
V sobotu ráno jsme připravili sál, který
jsme vyzdobili chvojím, stromečky, svícny
a fotkami z akcí Veverek. K výzdobě jsme měli
i náš symbol plyšovou a slámovou veverku. V předsálí jsme zařídili malou kuchyňku
na výdej zvěřinových specialit, které připravil kuchař Jaromír Chodil. Po obědě nám
přišly na pomoc maminky dětí z kroužku. Samy vyrobily pomazánky na jednohubky
a připravily tácky se zákusky, které nám napekly.
Hosté se začali scházet kole sedmé hodiny večerní. Každého hosta jsme přivítali
podáním ruky podle myslivecké tradice. Posezení bylo na místenky. Účast byla výborná, dorazilo okolo 110 hostů, jak místních, tak ze širokého okolí.
V osm hodin vedoucí kroužku a organizátoři celé akce zahájili 1. Veverkovský bál.
K tanci a poslechu hrála kapela Karamel Music Band Olomouc. Pro zpestření večera vystoupili s předtančením latinskoamerických tanců taneční pár Marek Karafiát
a Lucie Gajdošová z Olomouce. Po předtančení se začaly prodávat losy. V tombole
bylo celkem 133 cen. Po rozbalení losu hosté ihned zjistili, co vyhráli. Po jedenácté
večer byly výhry na losy předány a zbývajících 10 cen bylo losováno na čísla vstupenek. Dalo by se říci, že nikdo neodešel s prázdnou a každý si odnesl pěknou cenu.
V průběhu celého večera se podávaly jelení speciality – svíčková, guláš, řízek s bramborovým salátem a sekaná. Hosté se bavili a tančili až do třetí hodiny ranní. Akce se
vydařila a všem se moc líbila.
Na závěr chceme touto cestou ještě jednou poděkovat sponzorům, kamarádům
a všem co pomáhali, aby náš 1. Veverkovský bál vyšel a všichni byli spokojeni.
Poděkování všem hostům, za to že přišli, bez kterých by se bál nemohl uskutečnit.
Zároveň jsme se domluvili na 2. Veverkovském bále, který se uskuteční 21. ledna
2017. Fotografie, které pořídil Martin Chodil, jsou k nahlédnutí na našem webu i se
jmény sponzorů. Zisk z této veřejné společenské akce bude použit na výlety a akce
Kroužku mladých myslivců Veverky z Daskabátu. A aby naše děti nebyly ochuzené
o Veverkovský bál, budeme pro ně pořádat také bál na naší společné víkendové akci
v červnu.
Myslivosti zdar!
Za pořadatele Zdeňka a Jarek Chodilovi, Kateřina a Tomáš Pikovi.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016
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Kroužek mladých myslivců Veverky z Daskabátu pořádá
v neděli 1. května 2016 od 10.00 hodin v areálu Na Hřišti

IV. MÍSTNÍ KOLO MYSLIVECKÉ SOUTĚŽE

ZLATÁ SRČÍ TROFEJ

Kromě vědomostní soutěže je připraven pro soutěžící i nesoutěžící zajímavý
program. Jste srdečně zváni. Přihlášky a více informací na www.kmmveverky.cz

EK ŽÁBA
... ABY SE VĚCI DĚLY

pořádá

VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNU PRO DĚTI

Ožába, z. s.
www.ekozaba.webnode.cz
v pondělí 14. 3. 2016 od 16.00 ve školní jídelně
askabát 23• výrobae-mail:
ekozaba@seznam.cz
dekorací
• pletení karabáčů • zdobení kraslic a perníků • papučky
9 00 Olomouc
č. ú.: 4205975379/0800

a vyfouknutá vajíčka s sebou • rodiče vítáni • vstup 20 Kč na materiál •
Kontakt: ekozaba@seznam.cz

KDO SI TO PAMATUJE?
Náš děda viděl nedávno v televizi film Hoří, má panenko! a při některých scénách se smál a to dost hlasitě. Když jsem se ho ptala, co ho tak rozveselilo, tak odpověděl, že si pamatuje, jak i na Daskabátě volili Miss Daskabát při jednom letním
karnevale na hřišti.
Děda si často vymýšlí a dá se mu věřit tak z 50 %. Jak to tehdy na karnevale
vlastně bylo, mě začalo zajímat. Odmítla jsem nabízenou decku červeného, ale vyprávění o samotné volbě mne zaujalo.
Ve kterém roce to bylo, si děda nevzpomněl. Snad 1966 až 68. Volba miss proběhla tak, že každý platící návštěvník u pokladny obdržel hlasovací lístek, který
odevzdal během večera dívce, která se mu nejvíce líbila. Zapracovaly rodinné klany a skupina vojáků z přáslavické posádky, kteří byli na taneční zábavě přítomni.
Která z dívek obdržela nejvíce hlasovacích lístečků, ta vyhrála. Na stupních pro
vítěze dostala vítězka šerpu s nápisem Miss Daskabát (tady chybí uvedený rok)
a spolu s dvěma vícemiss kytici. Zábava běžela dál, až do rána…
Kdo to tehdy vlastně vyhrál? Pamětníci si vzpomenou a tak jako nápověda:
Vítězka VV (z Velkého Újezda) a na druhém místě MŠ a BZ (z Daskabátu). To
prý byly časy…
aNa
/ 10 /

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016

ohlédnutí za společnými akcemi

VODĚNÍ MEDVĚDA
Vodění medvěda se letos konalo
6. února jako každoročně pod
taktovkou Sdružení občanů
a sousedů. Účast maškar byla
hojná, průvod byl dlouhý a barevný,
nechyběl ani povoz tažený koňmi.

KRÁL DASKABÁTSKÉ SLIVOVICE – 9. ROČNÍK
20. února se konal již
IX. ročník soutěže o Krále
daskabátské slivovice. Hrdým
vítězem se letos stal pan Radim
Pazdera, na druhém místě se
umístil pan Milan Metelka, třetí
místo obsadil pan Josef Hudec.
Pro zúčastněné byly nachystány
zabíjačkové speciality, na konci
akce se pak konal veřejný košt
soutěžních vzorků. Akci pořádala
Obec Daskabát za vydatné pomoci
všech zastupitelů, kterým patří
velký dík.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016
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z alba našich spoluobčanů

PRVNÍ DASKABÁTŠTÍ ODVEDENCI PO II. SV. VÁLCE
VZPOMÍNKOVÁ FOTOGRAFIE Z ROKU 1945
Vpředu: Hansmann Johann

První sedící zleva: Niesner Karel, Hynek Emil, Král Vojtěch, starosta obce
zv. „Vévrat“, Bič Jan, Pacák Miroslav, Zelinka Ladislav, Rokyta František.
Druhá řada: Zelinka Antonín, Bednařík Jindřich, Mádr František, Řeháček Miroslav,
Zedek Antonín, ? , Hynek Jaroslav, Konečný František, Tomeček Josef, Ševčík Jaroslav,
Nádvorník Jan, Horyl František, Gregor Karel, Gregor Ladislav.
Vrchní řada: Slonek Zdeněk, Mrkvička ?, Chodil Ludvík, Bič Jaroslav, Bednařík Josef,
Klimeš Ignác, Švarc Květoslav, Chodil Ladislav, Haitl Augustin.
Fotografie je z alba pana Ludvíka Horyla – č. p. 100 a z kroniky obce
ji zapůjčil Ing. Ivo Rotter.

kalendář akcí 2016
BŘEZEN • 14. 3. Velikonoční tvůrčí dílna
• 18. 3. Setkání seniorů
DUBEN • Vítání občánků
• 30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje
KVĚTEN • 1. 5. Zlatá srnčí trofej
• 14. 5. Hodová mše • 21. 5. Hodová zábava
• 22. 5. Hody • 29. 5. Kácení máje, kuličkiáda
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