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Úvod

Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
tak už je to tady! Cítíte to taky ve vzduchu? Něco se blíží. . .
Pomalu, nesměle, . . . JARO – to krásné, jásavé, voňavé, teplé,
barevné období v každém novém roce. Než začneme s motykami
bojovat o letošní úrodu na našich zahrádkách, přijměte, prosím,
pozvání k přečtení dalšího Troskotovického kurýru. Mimo jiné nás
v něm pan Luboš Burian informuje o rodícím se občanském sdružení, získáte přehled o počtu lidí v našem městysu a užitečná může
být také tabulka o lékařské službě první pomoci. K zamyšlení jsou
zde i články Jana Ondráška za Myslivecké sdružení a článek od rodiny Hafnerových, kterým není lhostejná krajina, zeleň a příroda
jak v samotném městysu, tak i v jeho okolí.
redakce
Vážení spoluobčané. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se
po mém předchozím vyjádření ve zpravodaji přihlásili a projevili zájem podílet se na založení občanského sdružení. Věc se má v této chvíli následovně.
Dlouhou dobu jsem zvažoval a konzultoval, která právní forma by byla pro
občanské sdružení nejlepší. Jde především o to, aby vzniklý subjekt měl co
největší šanci získat granty na podporu své činnosti, a to jak od soukromých
dárců tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev. Je důležité si uvědomit, že pokud se nám v našem okolí něco nelíbí anebo chceme
něco důležitého prosadit, potřebujeme silné spojence. Domnívám se, že někdy je výhodné se při prosazování vlastních zájmů spojit s dalšími občany,
kteří mají stejné názory či zájmy. Výsledkem takového účelového či zájmového spojení je právě vznik občanského sdružení. Podle zákona o sdružování
občanů mají občané právo svobodně se sdružovat a k výkonu tohoto práva
není třeba povolení státního orgánu (je třeba pouze registrace). Občané tak
mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace a sdružovat se v nich. V nejbližších dnech
si dovolím oslovit některé z Vás a vytvořit tak přípravný výbor. Ten se musí
skládat nejméně ze tří lidí, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Výbor sepíše
pracovní návrh stanov a připraví ustavující schůzi. O datu a čase jejího konání budete informováni prostřednictvím zpravodaje. Těším se na Vás a ještě
jednou vřelé díky všem, kteří to myslí s místem našeho bytí dobře. Země je
věčná a i bez nás čas zahojí všechny rány, které ji způsobujeme. Země má
dost času, my ne.
Luboš Burian
.
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Usnesení ze zastupitelstva
14. 02. 2012
1. ZM schválilo program zasedání doplněný o další body
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 0
2. ZM schválilo cenu při prodeji obecních pozemků na 50,-Kč/m2 .
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
3. ZM schválilo prodej pozemků
a) P. J. Pospíškovi, pozemek o výměře 588m2 , č.p.365/11
b) P. J. Hořínkovi, pozemek o výměře 800m2 , č.p.300/1
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
4. ZM schválilo dotaci:
a) Mysliveckému sdružení Kormorán Troskotovice ve výši 98 000,-Kč
b) Svazu dobrovolných hasičů Troskotovice ve výši 5 000,-Kč
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
5. ZM schválilo na pozici vedoucí CHBJ 24 paní Ludmilu Králíkovou
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
6. ZM schválilo 400,-Kč na osobu za svoz komunálního odpadu pro rok 2012
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
7. ZM schválilo 50,-Kč/m2 nájemné v CHBJ 24
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 02. 2012

http://www.troskotovice.cz/

Oznámení
22. duben 2012

Vítání občánků – se uskuteční v budově Úřadu
městyse Troskotovice v 11h.

11. květen 2012

Den matek – oslava svátku matek v 17h v kulturním domě.

22. květen 2012

Sběr papíru – sběr starého papíru proběhne v
15.30 na školním dvoře.
.
Troskotovický kurýr ..
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Sčítání lidu, domů a bytů
Troskotovice, březen 2011
Počet domů a bytů
Trvale obydlených bytů
Trvale obydlených domů
Trvale neobydlených domů
Celkem

Troskotovice
183
194
21
215

Počet obyvatel
Trvalý pobyt
Dlouhodobý pobyt
Zaměstnaných
Nezaměstnaných
Ekonomicky aktivních
Ekonomicky neaktivních
Bez náboženské víry
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Neuvedeno
Věřící
Česká národnost
Moravská národnost
Slovenská národnost
Německá národnost
Neuvedeno
muž
žena
Svobodný/svobodná
Ženatý/vdaná
Rozvedený/rozvedená
Vdovec/vdova
Věk 0-14 let
Věk 15-64 let
Věk 65 a více let
Celkem

Troskotovice
652
1
272
45
317
293
153
50
17
366
89
265
156
5
1
210
319
334
268
274
51
59
106
445
102
653
http://vdb.czso.cz
Český statistický úřad

.
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Lékařské služby první pomoci

Zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby
v Jihomoravském kraji od 1.7.2011 do 31.12.2012
www.troskotovice.cz
.
Troskotovický kurýr ..
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Historie
My jsme byli v 17. století vinou
své nesvornosti poraženi, elita národa
byla vybita nebo vystěhována, přinucena k emigraci a naše země byly na
tři století ovládnuty sousedy - historii většinou psali vítězové. Už z této
známé skutečnosti se dá vyvodit, že
mnohé v naší minulosti bylo jinak, než
nám bylo doposud předkládáno a jak
ke své škodě věříme i my.
Neustále je nám podsouváno například, že jsme malý národ, bezvýznamný, který je ve srovnání se svými
sousedy či velmocemi na nižší úrovni.
Uvedu Vám jen některá fakta, která
z tohoto nám vnucovaného obrazu vypadají. Nebudu vyjmenovávat slavné
osobnosti nejen naší historie, ale i světových dějin.
Vemte si například naše československé legie, které dokázaly úspěšně
vzdorovat přesile bolševických armád
na své anabázi přes Sibiř a kontrolovat značnou část ruského území. Turci
smrtelně ohrožovali po půl tisiciletí
Evropu. Byli zastaveni za významného přispění našeho národa, který
po více jak 200 let nesl tíhu boje
proti tureckému nebezpečí. V době
husitských válek jsme dokázali zvítězit nad mnohými armádami. Za vlády
Karla IV. a některých Přemyslovců
patřilo české království mezi nejvýznačnější státy Evropy. A podívámeli se ještě do větší minulosti, kam
až sahá naše národní povědomí, do
dob Velké Moravy a Sámovy říše, byli
jsme velmocí, která dokázala opakovaně rozdrtit největší vojenskou sílu
.
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tehdejší Evropy – armády Franků.
Děsivá porážka, kterou Frankové utrpěli u Wogastisburgu a po které se
neodvážili vstoupit na naše území po
půl století, nemohla být dílem nějakého bezvýznamného národa, teprve
nedávno se usídlivšího kmene. V 5.
století do střední Evropy dorazily bojovné kmeny Slovanů a zarazily významně nápor germánského kmene.
Mnohem významnější vlna stěhování
Slovanů proběhla před rokem 1000.
Slované vykáceli lesy, vysušily močály
a proměnily je v úrodná pole.
Založili spoustu osad a hradišť.
Sídla Slovanů se rozkládala od Alp
po Černé moře, od Baltu po Jadran. Byla to velká oblast, dorozumívající se staroslovanštinou, je i fakt,
že solunští bratři Cyril a Metoděj se
snadno se všemi dorozuměli, i když
přišli z oblasti na Balkáně. Dnes už
málokdo ví, že jsme spolu se Slovinci,
Poláky a Slezany jedním z posledních zbytků kdysi bohatého vyspělého
kmene. Morava si po dlouhou dobu
udržovala vedle značné míry samostatnosti i samostatnost jazykovou a
zvykovou a mohu říct i povahovou odlišnost od Čechů. Jazyk Moravanů a
Slováků si byl po dlouhou dobu velice blízký, protože vycházel ze stejného základu-staroslověnštiny.
To, co se dělo po celá staletí, kdy
nás přepadali a okupovali cizáci, brali
nám půdu, majetek, se bohužel děje
v poslední době stále i nyní. Je to problém k zamyšlení. Být Moravanem je
ctí, na kterou musíme být pyšní. To

Historie

jsem Vám musel připomenout.
A nyní zase kousek k našemu
městysu. Troskotovice se tak od začátku, respektive od známých písemných záznamů ze smluv, záznamů a
kronik jmenovaly různě. Něco zkomolil písař, něco bylo přáním nového majitele obce.
Rok 1252 Droscowitz, 1260
Droscuwitz, 1271 Droskewitz, 1275
Droskwiz nebo také Trosgwitz, 1353
Troscotowytz, 1358 Droskotowicz,
1366 Drzieczkowitz, 1392 Treskviczm,
1534 Tresovicz - ještěže ten název
z roku 1366 zanikl, to by byla hrůza
to vypisovat – 12 hlásek.
V roce 1534 byl městys už pěkné
samostatné městečko na okresní silnici z Vlasatic do Jiřic. 8. července
1535 udělil císař Ferdinand I. obci
pečeť, na které je napsáno OPPIDI
TRESOVICZ SIGIILLVM, a zároveň
odsouhlasil erb udělený pány z Kunštátu. Ze všech názvů čiší němčina
nebo latina. Latina i němčina je vliv
katolické církve, neboť veškerá inteligence byla vystudovaná v církevních
školách.
Jak to vypadalo v roce 1534 v našich Troskách? Katastr naší obce byl
dost velký – 181km čtverečných. Středem obce vedla, tak jako nyní, silnice z Pohořelic. Přes náměstí z jedné
strany kostel se školou, přes silnici
fara s radnicí, uprostřed náměstí socha sv. Jana. Na rozdíl od dnešních
dní, měly všechny komunikace v obci
své jméno, sice německé, ale měly. Náměstí se jmenovalo Marktplatz a ulice
z něj směrem na Jiřice Marktgasse,
ulice od školy byla Školní a ty za
ní Stiegengasse a Gartengasse, kolem

radnice Radnická, tam jak je samoška
byla Příční (Quergasse), pak Grúnaugergasse a k rybníku šla K rybníku
(zum Teich), za zahradou fary byla
Vodní (Wasseergasse), za školou bydleli chalupníci v Hauslergasse, vinné
sklepy byly za kostelem, tedy na Kostelní ulici, ulice směrem na Drnholec (Třešňovku) byla Kraugasse. Na
náměstí byly dva domy s podloubím,
třetí byl v Příční ulici.
A nyní proč byly ty názvy německé? Obec byla od prvopočátku
česká. Majitelé, ať byli z řad šlechty
nebo církve hovořili německy, a tak
vyžadovali, aby se s nimi hovořilo
také německy, to byl jeden důvod.
Druhý byl vážnější. Nájezdy cizích
vojsk byly obce rabovány a páleny,
obyvatelé byli odvlékání do otroctví
nebo do zajetí. Majitel obce dosazoval nové obyvatele většinou z Bavorska. Mimo to kníže Lichtenstein nenáviděl cokoliv, co mluvilo česky. Třetí
původ – po Bílé hoře v roce 1627 císař
Ferdinand III. násilně spolu s řádem
Jezuitů provedl rekatolisaci. Protože
protestanství bylo víc u moravského
obyvatelstva tak ti, co se nevrátili do
katolické církve, se museli vystěhovat.
Na jejich usedlosti znovu přišli Němci.
Udává se, že těch, co zůstalo a neodešlo, bylo v Ivančicích, Oslavanech a
Troskotovicích 511 osob. Ostatní odešli.
Co k tomu povědět – neměli to ti,
co zde žili lehké, ale přes to všechno
už si uměli pojmenovat ulice, ve kterých žili.
Jan Paulík
Zdroj Moravská vlastivěda
.
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Co je nového v základní a
mateřské škole?
V roce 2011 v červnu naše škola na základě projektu „Moderní škola
Troskotoviceÿ žádala o udělení dotace z evropského sociálního fondu – investice do rozvoje vzdělávání. Tuto dotaci jsme získali. Takto získané finanční
prostředky použijeme pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na základní škole.
V měsíci říjnu byla naše škola vybavena dvěma interaktivními tabulemi
s veškerým vybavením a příslušenství. V jedné třídě máme novou síť pěti
počítačů. Učitelky využívají ke své práci tři notebooky. Zavedli jsme od září
výuku informatiky již od 3. třídy.
Toto vybavení přispívá k dokonalejší a moderní výuce anglického jazyka,
matematiky, mateřského jazyka a používání ICT techniky našimi žáky.
A co plánujeme ve třetím čtvrtletí letošního školního roku?
• V úterý 3.4. od 8.00 hodin proběhl na naší škole již tradiční „Den s dopravní výchovouÿ. Nejdříve se budeme učit teoretické znalosti, potom si
je budeme ověřovat prakticky, jako chodci a cyklisté na parkovišti.
• 4.4. jsme přichystali pro naše žáky „Projektový denÿ zaměřený na velikonoční tradice a zvyky.
• 11.5. od 17.00 hodin proběhne v kulturním domě již tradiční vystoupení
žáků mateřské a základní školy k oslavě „Svátku matekÿ.
• 22.5. od 15.30 hodin uspořádáme na školním dvoře sběr starého papíru.
Žáci budou jako každoročně soutěžit o největší množství odevzdaného
sběru. Již nyní žádáme všechny spoluobčany o pomoc při této akci !!!
• Ve druhé polovině května se naši nejlepší zpěváci opět utkají v pěvecké
soutěži v Jiřicích „Jiřická notičkaÿ.
V měsíci červnu se opět zúčastníme „malé olympiádyÿ ve vybraných sportovních disciplínách. Tentokrát bude pořádající školou Základní škola Jiřice.
13.6. uspořádáme školní výlet do nedalekých Božic, kde strávíme den v přírodě
se zvířátky, v bazénu se slanou vodou a vířivkou.
Věříme, že třetí čtvrtletí bude pro nás všechny hodně úspěšné a plné veselých a zajímavých zážitků.
V současné době navštěvují žáci mateřské školy i základní školy plavecký
výcvik v Hustopečích. Jak si vedou můžete vidět na přiložených snímcích.
Mgr. Stanislava Vráblíková
ředitelka školy
.
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MS Troskotovice v roce 2012
Začátek každého roku znamená pro všechna občanská sdružení příležitost
podívat se na rok předešlý, zhodnotit, co se v tomto období podařilo a na
čem by se mělo ještě zapracovat. A ve stejném duchu probíhala i výroční
členská schůze Mysliveckého sdružení Troskotovice, která se uskutečnila dne
11. února 2012. Nechci zde hodnotit rok 2011. To nechám na Vás, kteří o naší
činnosti máte povědomí a o naše sdružení se zajímáte. Chtěl bych Vás však
alespoň ve zkratce informovat o tom, co bychom v letošním roce chtěli pro
rozvoj myslivosti v naší obci a jejím okolí udělat a k čemu se naše sdružení
na své výroční schůzi zavázalo. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní náplní a
posláním všech mysliveckých spolků je ochrana přírody a krajiny a provádění
myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy, začnu touto oblastí.
Pokud se podíváme na okolní krajinu, spatříme především zemědělsky obhospodařovanou půdu, ve které, jak by mohlo někomu připadat, se zvěři musí
dařit. Není tomu tak. Nedostatek vhodné krytiny společně s nedostatkem vodotečí zapříčiňují, že především drobná zvěř v době sklizně obilovin strádá
a následkem této stresové situace často hyne, případně se nedokáže náležitě
připravit na zimní období. Proto naše sdružení vstoupilo v jednání s ZD Jiřice, ohledně možnosti využití částí jimi obhospodařovaných ploch pro jejich
vhodnou úpravu. Výsledkem tohoto jednání je, že naše sdružení bude moci
v letošním roce využít cca 3 ha polních ploch pro výsev zvěřních políček. Tato
zvěřní políčka, společně s plánovanou výsadbou stromků a keřů v místech, kde
tyto dřeviny v minulosti rostly a vybudováním dostatečného počtu napajedel
pro zvěř, by svým charakterem měla alespoň částečně eliminovat výše uvedená negativa. Zároveň dojde k navýšení počtu přikrmovacích zařízení a jejich
novému rozmístění v naší honitbě.
Dále naše sdružení v letošním roce plánuje vybudování pachových ohradníků kolem pozemní komunikace směrem na Vlasatice a Jiřice. Jednalo by se
především o ta místa, kde dochází k nejčastějším střetům motorových vozidel
se zvěří. Věříme, že toto opatření omezí přístup zvěře do těchto míst a sníží
tak počet jejich usmrcení.
Pokud pominu běžnou činnost našeho sdružení, jako například přikrmování zvěře v době jejího strádání, připravuje naše sdružení ještě jednu akci,
do které bychom chtěli zapojit co možná nejvíce občanů Troskotovic, samotný
městys Troskotovice a taktéž soukromé zemědělce, kteří hospodaří na pozemcích, jenž tvoří honitbu MS Troskotovice. Jedná se o úklid obce a především
jejího okolí. MS Troskotovice tuto akci organizovalo již v roce 2006, ale kdo
chodíte do okolní krajiny, dáte mi jistě za pravdu, že tento úklid je potřeba
zopakovat. Jak je patrné i z přiložených fotografií, stále se mezi námi najdou
tací, kteří si nic nedělají s tím, v jaké krajině žijí a v jaké podobě ji předají
.
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mladším generacím. Pokud se nám podaří dohodnout s výše uvedenými organizacemi na jejich účasti, měla by se v první polovině měsíce dubna uskutečnit
pod patronací MS Troskotovice brigáda, jejímž účelem by byl již zmiňovaný
úklid. A aby opět nedocházelo ze strany některých našich spoluobčanů k zakládání divokých skládek, měla by být součástí této akce i sbírka na nákup
tzv. fotopastí. Tato zařízení, která umí skrytě pořizovat fotografie a videa,
by poté byla umisťována především v těch místech, kde dochází k nejčastějšímu ukládání odpadků. Zároveň by však „hlídalaÿ i nepovolenou těžbu dřeva
v naší honitbě, pytláctví apod.
Jak je z výše uvedeného patrné, naplánované činnosti je dost. A to jsem se
zde dotkl pouze věcí přímo spojených s honebními pozemky, na kterých MS
Troskotovice vykonává právo myslivosti. Práce je ovšem ještě více. Jedná se
například o opravu elektroinstalace v myslivně, úpravu okolí myslivny, izolace
podlahy ve stodole, aby krmení pro zvěř, které je zde uloženo, neplesnivělo,
oprava střelnice a zvýšení její kapacity pro sezení, pořádání společenských
a střeleckých akcí atd. Bude záležet na tom, do jaké míry se nám podaří
naše plány přeměnit ve skutečnost a jak budou fungovat. Uvědomujeme si,
že důležitým faktorem, který bude hrát poměrně významnou roli ve splnění
našich cílů, bude otázka finanční, ale tím nejdůležitějším aspektem však stejně
jako v předešlých letech zůstává ochota každého z nás něco udělat pro přírodu
a to i na úkor svého volného času. Do jaké míry se nám to podaří, ukáže až
následující období.
Za MS Troskotovice
Jan Ondrášek
V Troskotovicích dne 15. února 2012
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Zeleň v Troskotovicích
Zeleně v Troskotovicích pomalu, ale jistě ubývá. Také jste si toho všimli?
Především ubývá krásných vzrostlých stromů, říká se jim lípy. Ne všichni
je vnímají, přestože je mají denně na očích. Jak jinak si vysvětlit počínání
těch, kteří dali souhlas k jejich kácení. Byl to pan starosta, zastupitelstvo
městyse nebo snad Odbor životního prostředí v Pohořelicích? Máme naději,
že se začnou nové stromy u nás na vesnici zase vysazovat?
Lípy patří k nejstarším stromům v naší obci. Měli bychom je chránit a
ne k jejich kmenům sypat posečenou trávu, která jim tak škodí. Stromy si
své místo nevybraly dobrovolně, rostou tam, kde je někdo před mnoha lety
zasadil. Lidé si své místo vyberou dobrovolně. Stromy nemůžou uhnout doleva
nebo doprava. Lidé ano, pokud mají vůli.
Všimli jste si, vážení spoluobčané, jak nádherně voní, když kvetou, a kolik
je na nich včel? Jak je jejich stín příjemný? A jak velmi chybí v místě, kde
tolik roků tiše rostly a kde jsou najednou vykáceny?
Jeden článek z internetu pro všechny.
Lípa – symbol české státnosti!
Vloženo: 4. Červenec 2011 - 18:41 — autor: jolana22
Během staletí se některé stromy staly oblíbenější než ty druhé. A nemusely
to být právě stromy plodonosné (ovocné) jako je například švestka, ba právě
naopak. Pro Čechy se minimálně po 300 let stala takovým oblíbeným stromem lípa. Lípa, strom, který roste na zemi již 2O milionů let. Lípa, která
je významná nejen tím, že nám ulehčuje bytí, ale především svých skrytým
významem.
Lípa je: Symbolem, který pravděpodobně od pradávna uctívali Slovné spolu
s dubem na všech svých obývaných územích. Symbolem, jenž v sobě ukrýval
místní regionální duchy a bůžky a jenž byl lidem uctíván i jako náboženský
symbol. Národním symbolem, který spojoval Slovany především střední a jižní
Evropy proti germánsko-uherskému útlaku. Dodnes národním symbolem boje
Lužických Srbů proti tvrdé germanizaci Horní a Dolní Lužice. Národním symbolem, jenž tak krásně oslavovali a opěvovali vlastenečtí básníci během národního obrození. Národním symbolem dodávající sílu a víru mnoha mýtickým i
skutečným hrdinům. Národním symbolem, jehož atributy (větvička, list, květ)
se po mnoho generací dodnes stávají symbolem obrany proti okupaci a zničení
naší vlasti. Stmelujícím symbolem lidu zemí Koruny české v dobách jakkoliv
těžkých. A především symbolem české státnosti!
To všechno a mnohem více je ta naše lípa česká. Avšak nejen ona, ale i
mnoho jiných stromů nám poskytuje množství podobných výhod, třebaže ne
v takovém množství a rozsahu.
.
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Lípa, monumentální košatý strom, v jehož stínu jsme si navykli tak příjemně odpočívat v letních parných měsících. Lípa, která svým světelným i větrným stínem chránila nejednu dřevěnou stavbu či kapličku. A dobře je chrání
dodnes. Lípa, pod níž nalezne náhodný kolemjdoucí ochranu před letní přeháňkou. Lípa, medonosný strom, který tisícům včelařů již po stovky let umožňuje nakrmit své včeličky. Lípa, strom poskytující svým tělem potravu i úkryt
množství živočichům, skrze všechny druhové třídy. Lípa, ta, pod níž se scházejí milenci, ke svým tajným setkáním. Ta lípa, která jejich tajemství nikdy
neprozradí. Lípa, jenž slouží i po své smrti - řezbářům k vytváření krásných
předmětů, snad na památku padlého stromu. Lípa, inspirující umělce k novým
nápadům a dílům nebo jen lahodící našemu oku svým uklidňujícím vzhledem.
Lípa, která nám poskytuje své léčivé květenství, které užíváme nejen proti horečnatým onemocněním. Lípa, strom, který roste na zemi již 2O milionů let.
Zdroj: http://sedesatka.cz/node/7166
Hafnerovi, Troskotovice 266

Fašank 2012
V sobotu 18. února 2012 prošel ulicemi městyse masopustní průvod, který již
tradičně uspořádal místní svaz žen.

.
Troskotovický kurýr ..

13

Společnost

Dětský karneval
Přijeli nejen Pat a Mat, ale zúčastnily se i ostatní pohádkové postavy – např.
princezny, rytíři nebo šmoulové. Bylo to veselé odpoledne, všem patří velký
dík.

.
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Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v únoru 2012
oslavili svá životní jubilea.
Blažena Novosádová
Marie Pospíšilová
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Příspěvky, náměty a připomínky zasílejte na uvedenou adresu
nebo předávejte v místní knihovně.
V případě zájmu o inzerci nás prosím kontaktujte.
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