
                       

            

pro obce   Úhlejov ,  Chroustov a osady Brodek  a   Růžovka
číslo: 2.                    ročník: V.                          prosinec 2011

Vážení občané, sousedé a přátelé,

a zase po roce máme tu Vánoce. Každý z nás letošní rok prožil jinak. Pro 
někoho byl šťastný, plný radosti a úspěchu, pro jiné naopak znamenal smutek 
a nezdar. I v letošním roce nás opustili někteří z našich řad.  Uchovejme si je 
alespoň v našich vzpomínkách. Světlo světa spatřil i jeden malý občánek, a tak 
mu přejme hodně zdraví, štěstí do jeho budoucího života. Rodičům přejme ať 
jim dělá jen samou radost a žádnou starost.  
     Pamatujme na všechny kolem nás. Snažme se do svých skutků vkládat 
pochopení, vstřícnost a rovnost. Dáváme tím příklad našim dětem, na kterých 
jednou poznáme, jací jsme byli. Chovejme se k druhým zkrátka tak, jak 
chceme, aby se oni chovali k nám. Každý člověk má právo chybovat, ale 
důležité je svou chybu přiznat a snažit se ji napravit.
     Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli oporou v mnoha 
nelehkých chvílích. Především děkuji své rodině, přátelům, ale i také všem, 
kteří ve mně neztratili důvěru. Děkuji všem kolegům a spoluobčanům, kteří se 
mnou spolupracují ve svém osobním volnu na rozvoji obce.
    A nyní bych Vám všem chtěla popřát krásné prožití vánočních svátků. 

Mnoho pohody a štěstí stráveného se svými blízkými a přáteli. Do nového roku 
2012 Vám přeji především zdraví, úspěch a lásku.

„Padá snížek tiše, mráz na okna píše. Ježíšek teď dárky shání, aby splnil 
všechna přání. Ať vám dárky na Vánoce nesou štěstí v novém roce.“

             Starostka obce    Lenka Šedivá 



Zhodnocení roku 2011.
     Vzhledem k volebním neshodám v roce 2010, proběhly 9.4.2011 nové volby do 
zastupitelstva obce Úhlejov. Zvolení zástupci obce se dohodli na systému vedení obce a mohli 
se pustit do práce. 
Uskutečněné akce : 

 Částečná oprava komunikací na území obce
 Oprava autobusových čekáren na Úhlejově a na Chroustově
 Byly vykáceny topoly v okolí obecního úřadu a vykáceny nevyhovující stromy v parku 

rodáků
Neuskutečněné akce :

 Dokončení opravy asfaltové silnice v Brodku
 Oprava chodníku podél parku rodáků na Úhlejově
 Úprava prostranství okolo kontejnerů na Chroustově
 Průtlaky pro odtok vody na Chroustově

Plánované akce nebo probíhající :
 Dokončení nového územního plánu obce
 Oprava hasičských zbrojnic na Úhlejově a na Chroustově
 Oprava zvonění v Úhlejovské kapličce a oprava křížků
 Zateplení a výměna oken na budově kulturního domu
 Opravy komunikací
 Úprava stanoviště na kontejnery na Chroustově
 Náhradní zeleň v okolí kulturního domu
 Vyřešení elektrifikace Chroustova včetně veřejného osvětlení

     V rámci plánovaných akcí se bude obec Úhlejov snažit v co nejvyšší míře využívat čerpání 
případných dotací, některé akce jsou na obdržené dotaci zcela závislé.
Samozřejmě rádi přijmeme jakékoliv náměty či připomínky v rámci zlepšení života v naší 
obci.
Informuji občany, že dne 23.12.2011 a dne 30.12.2011 Místní knihovna a  Obecní úřad 
Úhlejov nebude úřadovat. Děkuji za pochopení.                                                                                                   
                                                                                                   Starostka obce – Lenka Šedivá

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OÚ ÚHLEJOV KONANÉ DNE 9.9.2011
(Výtah ze zápisu jednání)

Program :
1) Zahájení
2) Zhodnocení zvonění v kapličce Úhlejov
3) Autobusové spojení do Úhlejova a Chroustova
4) Prodej pozemků v chatové osadě Chroustov
5) Oprava komunikací v obci
6) Místní prodejna smíšeného zboží
7) Rozpočtové opatření č. 1
8) Informování občanů o připravované činnosti OÚ
Schválení programu : pro 6, proti 0, zdržel se 0
ad2) Zhodnocení zvonění – ruční zvonění je občany schváleno. Na základě prošetření bude 
rozhodnuto, jak se bude pokračovat dál.
Starostka obce osloví odborné firmy, které navrhnou možné řešení.
ad3) Autobusové spojení firmy OREDO – stávající smlouva končí k 10.12.2011. Další smlouva do 
měsíce června 2012 by stála cca 14000,-Kč. Připomínky občanů, že pro děti je to jediný spoj pro delší 
trasy s přestupem (Hořice, Dvůr Králové, L.Bělohrad). P. Bláhová – vždy je jiná vytíženost spoje.
Hlasování pro zachování spoje – dotování spoje obcí : pro 6, proti 0, zdržel se 0



ad4) Prodej pozemků v chatové osadě v Chroustově - zatím byl pozemek spásán koňmi. Obec vyvěsila 
záměr obce prodat, kdy po uplynutí dané lhůty nebyl žádný zájemce. Pozemky byly nabídnuty v 
inzertních novinách a po té řešeno s paní z realitní kanceláře M+M Reality. Návrh obce byl 120,-
Kč/m2, ale jelikož pozemky nejsou zasíťované, bylo doporučeno snížit cenu na cca 80,-Kč/m2.
Starostka obce zkonzultuje prodej pozemků i s jinými realitními kancelářemi a poté se daná situace 
opět zhodnotí.
ad5) Oprava komunikací v Úhlejově a Chroustově – p. Černochová informovala o opravě 3 cest na 
Chroustově – k Lukavečku jenom část obecní a provizorně, (v budoucnu bude vytvořena nová cesta 
přes pole, kde kdysi cesta byla), část vrchní cesty k chatám, kde je nyní připraven materiál, a část 
cesty od silnice ke Strakovým.
Na Úhlejově bude opravena cesta na Růžovka a cesta od Bělinových čp.9 nahoru k p.Lacinové.
Vybírali jsme ze čtyřech nabídek : p.Antoš 166 199,-Kč
p.Libáňský bez celkové ceny, 550,-Kč/h
p.Horčička 126 100,-Kč
p.Nedomel 291 222,-Kč
Zastupiteli byl vybrán p.Horčička z Jičína. První opravy začnou již ve čtvrtek 15.9.11 u chat
v Chroustově. ZD Miletín přislíbilo dopravu materiálu na Chroustov zdarma.
ad6) Místní prodejna smíšeného zboží v Úhlejově
Starostka – p.Svoboda si nepřevzal 2 dopisy, byl zván k ústnímu jednání a po té mu byla
poslána výpověď z nájmu. Výpověď běží od 1.9.2011 do 30.11.2011. Je zde možnost obnovení 
obchodu, pokud bude nějaký zájemce.
ad7) Schválení rozpočtového opatření č.1
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
ad8) Informování občanů o připravované činnosti obecního úřadu :
- připravovaný územní plán – p.Zemánek, posoudí s p.Vanickou z Hořic a po té bude
k nahlédnutí občanům.
- Na návrh bytovkářů, kteří chtějí kompostér na zelený odpad byla navržena 2 místa – u
hasičárny nebo pod kulturním domem.
- Řešení likvidace chodníku u hasičárny na Úhlejově – není to v majetku obce, ale
pásmo silniční, pomůže SUS
- Upozornění na probíhající akci p.Laušmana – v lese probíhá airsoftový trénink.
- Nabídka pozemků určených k převodu od Pozemkového fondu ČR.

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  OÚ  ÚHLEJOV KONANÉ  DNE  9.12.2011

(VÝTAH  ZE ZÁPISU JEDNÁNÍ)

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE.

Seznámení s územním plánem, kde jsou hotové rozbory území. V současné době je tato první 
fáze v Hořicích na odboru územního plánování u p.Vanické, která musí tyto rozbory schválit. 
Poté bude moci projektová kancelář vytvořit oficiální návrh nového územního plánu.

Všichni lidé, kteří mají na území obce své pozemky budou moci své připomínky vyjádřit při 
zasedání, které se bude týkat konkrétního návrhu územního plánu. Nový územní plán by měl 
být hotový v rozmezí 1 – 1,5 roku.

DOTACE PRO ROK 2012.

-Lázeňský mikroregion - dotace na odpočinková místa 



Jedná se o zřízení odpočinkového místa, které by bylo něčím zajímavé. Měly by se zde zřídit 
lavičky, informační tabule, případně i ohniště pro opékání. Starostka požádala občany o 
případné nápady či připomínky, kde by bylo vhodné toto místo umístit.

-Podzvičinsko – se zaměřuje především na propagaci regionu. Pro naši obce to znamená 
především pomoc při vyřizování různých dotačních titulů a poradenskou činnost. Například 
Miletín chce pokračovat v naučné stezce K. J. Erbena.

- Ministerstvo pro místní rozvoj – dotace na opravu sakrárních staveb, křížku, které nejsou 
památkově zapsané. Připadá v úvahu křížek u Dolního mlýna, křížek u sv. Josefa na 
Růžovkách. Dále je možné zahrnout do tohoto dotačního titulu i pořízení elektronického 
zvonění, což potvrdilo přímo Ministerstvo pro místní rozvoj. Zvon není v současné době skoro 
slyšet a obec by musela řešit opravu uchycení zvonu. Starostka oslovila odbornou firmu a 
vypracování nabídky na uchycení zvonu a zřízení el. zvonění.

- Program obnovy venkova HK

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na Chroustově má špatnou střechu, mokré zdi, špatná vrata 
a proto je navržena celková oprava. Hasičská zbojnice na Úhlejově potřebuje opravit střechu, 
vrata, dveře a přístupovou cestu.  Starostka už podala žádost na Krajském úřadě v H.K. na 
celkovou částku 600 000,- Kč, kdy 50 % částky hradí krajský úřad a 50 % je dotace.

(350 000,- opravy Chroustov a 250 000,- opravy v Úhlejově)

-Ministerstvo životního prostředí – zateplení veřejných budov a výměna oken 

Tato dotace se týká budovy kulturního domu. Otevření této výzvy se přesouvá na začátek roku 
2012. Jedná se o zateplení celé budovy, nová okna, zateplení stropu nad sálem. Obec zadala 
zpracování  energetického auditu, má vyřízené stavební povolení a navázala spolupráci 
s agenturou, která podává žádosti o dotace a vyřizuje agendu v průběhu celé akce.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Firma Marius Pedersen vzhledem k inflaci zdraží jeden svoz o cca 1,-Kč/ 1 výsyp.

Plánuje se zrušení týdenních zimních svozů a bude se pokračovat ve 14 denních svozech.

Hlasování pro pravidelný celoroční 14 denní svoz :  pro 6 proti 0

Občané budou informováni v rámci Úhlejovského zpravodaje a pomocí úředních desek obce.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM.

Z důvodu nepřipraveného rozpočtu je nutné schválit rozpočtové provizorium. Rozpočet bude 
připraven během měsíce ledna 2012..

Obec Úhlejov schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2012, dle kterého bude zajišťovat 
chod nejnutnějších výdajů až do schválení rozpočtu obce Úhlejov pro rok 2012.

Schválení rozpočtového provizoria :   pro 6 proti 0



OBECNÉ INFORMACE PRO OBČANY.

Uskutečněné akce :

 Byly provedeny opravy komunikací

 Byly vykáceny topoly v parku okolo kulturního domu a k Brodku a úprava parku rodáků. 
Provedl P. Šubr a pan Nosek z Rohoznice. Na jaře bude provedena náhradní výsadba.

Obec měla možnost a stromy byly prodány.

Před bytovkami byl ponechán cca 2m pařez, ze kterého pan Musil z Hořic provede 
dřevořezbu.

 Oprava autobusové čekárny Úhlejov. Byly zabetonovány dřevěné patky. Provedl pan 
Dufek, Třebihošť.

 Oprava autobusové čekárny Chroustov. Byla opravena podlaha, poležena dlažba, 
opraveny stěny a vymalováno. Ještě je nutné provést výměnu oken a dveří, protože se 
jejich stav ukázal horší něž bylo známo. Výměnu připravuje p. Dufek.

 Opravy hasičárny Chroustov. Opravy se přesunou na jaro 2012 v rámci žádosti o 
dotaci.

 Obchod v Úhlejově. Pan Svoboda dostal výpověď k 30. 11. 2011. Dodnes není obchod 
vyklizen a pan Svoboda  bude opětovně vyzván k vyklizení a předání.

Neuskutečněné akce:

 Dokončení asfaltové cesty v Brodku
 Zrušení chodníku u parku rodáků –  zde je problém se zatrubněním na dešťovou vodu
 Oplocení kontejnerů na Chroustově
 Průtlaky cest na odtok vody na Chroustově

Obci byla doručena dokumentace na elektrifikaci Chroustova (položení vedení do země). Je 
zde problém s veřejným osvětlením. Není řešeno celé území obce, ale jen jeho část.  Na území 
obce jsou i další místa, která je nutné vyřešit. Starostka obce podá vyjádření, kde bude 
požadovat přehodnocení celého projektu a zohlednění problémových míst. Cílem bude 
posunutí realizace o cca 1 rok, aby mohla obec požádat o dotaci na úpravu veřejného 
osvětlení. 

Na Růžovka byla instalována síť  proti sněhovým závějím( 200 m ) Část nad Úhlejov do 
třešňovky a další díl pod Růžovka.

Předsedkyně kulturní komise M. Žďárská pozvala všechny na posezení na 30. prosince 2011 
do KD.
(Výtah ze zápisů veř. zasedání  - celé znění na webových stránkách obce.)

Kácení stromů a úprava parku.

     Nevhodná a přehoustlá výsadba parku zapříčinila velmi špatný stav dřevin a keřů. Na 
ploše jsou vysázeny také nevhodné dřeviny , určené pro intenzivní lesní výrobu. Nebylo 
respektováno umístění parku mezi stávající výstavbou. Stavby v těsné blízkosti  v současnosti 



trpí celodenním zastíněním.  Topolová alej je již na hranici  životnosti a začíná se projevovat 
degradace těchto krátkověkých dřevin. 
     Stromy trpí absencí jakéhokoliv pěstebního opatření.  Mají přehoustlé, prosychající koruny 
s velkým množstvím zlomů  a suchých větví.  Vytáhlé koruny vytvořily velké množství 
konkurenčních výhonů, které podporují rozlomení korun. Topolová alej narušovala 
kanalizační potrubí a ostatní zařízení v těsné blízkosti.  Vzhledem ke stáří stromů hrozil postih 
Obecnímu úřadu v důsledku pádu větví nebo stromu na majetek občanů nebo ublížení na 
zdraví u fyzických osob. 
     Náprava bude spočívat v odstranění vybraných dřevin  a uvolněním růstového prostoru 
pro ponechané dřeviny.  Špatně založené koruny  v důsledku nedostatku světla  již nelze u 
takto starých stromů upravit zmlazovacím řezem.  Nedostatek světla také způsobil porušení 
statiky stromů, silně nakloněné koruny představují riziko pádu stromu během zhoršených 
povětrnostních podmínek.
     U ponechaných stromů a keřů bude proveden udržovací  a zmlazovací řez. Kácení dřevin 
je již ukončené, prořezávka bude pokračovat v jarním období.  Zlepšené světelné a růstové 
podmínky, podpořené odborným řezem, zajistí zlepšení zdravotního stavu stromů.  V průběhu 
času stromy zregenerují a zlepší svůj zdravotní stav.  Vrátí se ke svému přirozenému růstu.  
Uvolněné plochy po odstraněných dřevinách  se budou moci využít  k nové výsadbě vhodných 
dřevin a rostlin.

                                             Předseda komise životního prostředí a rozvoje obce : Pavel Šubr

                                                       

     Šest akcí kulturního, nebo vzdělávacího zaměření v roce 2011 je výsledek 
práce Místní knihovny Úhlejov, mimo pravidelné výpujční pátky.
Otevírání hradu Pecka v dubnu, nebyla akce nijak náročná, pouze jsme formou 
pozvání v Úhlejovském zpravodaji  tuto pravidelnou kulturní akci připomněli. 
Na Vás již bylo, zda-li tuto informaci využijete k oživení nastávajícího Jara. 
Nakonec nás  bylo na Pecce 15.
     Květnová vzpomínka u pomníku  nad Brodkem se pro mnohé z Vás může zdát 
nadbytečnou po takových letech. Přibývající květiny 7. května  u pomníku,  
osobní tragedie dvou lidí – vlastenců napovídají, že  připomenutí našich občanů 
je na místě. Není to truchlení je to projev  našeho vztahu k zemi k místu kde 
žijeme a kde jsme podle fašistického agresora žít neměli. Děkuji i těm málo 11 
účastníkům za to, že přišli.
     Čistě náhodou jsem se dostala prostřednictvím internetu  k informaci o panu 
Petru Laušmanovi a jeho airsoftové  skupině z Miletína. Podstatné na tomto 
ovšem bylo, že tato skupina informovala na svých webových stránkách o  
podzemních chodbách v lese nad Brodkem. Od svých dětí vím, že nějaké chodby 



existují, ovšem osobně jsem přesně nevěděla, kde jsou. Oslovila jsem proto pana 
Laušmana z Miletína a nelitovala jsem. Pan Laušman  velice ochotně a nad 
rámec mých představ, zorganizoval se svými  kolegy  velice poutavou akci. Zažít 
simulované ošetření těžkých zranění ve velmi naturalistickém pojetí, vyžaduje  
náročnou přípravu organizátorů.  Smyslem této akce bylo oživení našich 
vědomostí ze zdravovědy a zároveň připomenutí náročné práce záchranářů.
     Druhá část akce byla pro pana Laušmana tou náročnější. Nabídl účastníkům, 
kterých bylo 63,  možnost nahlédnutí do podzemní chodby.  Vstupovalo se vždy 
po jednom, kterého pan Laušman doprovázel .Vstup do chodby je značně 
náročný  se stálou přítomností ledové vody. Děti nezaváhaly ani trošku  a ani 
mnozí dospělí se nenechali odradit.  Viz. Fotodokumentace na web stránkách.
     Pro širší veřejnost sice akce nepodstatná, ovšem pro naši  knihovnu velmi 
významná. V listopadu proběhlo setkání 33 knihovníků knihoven z okresu Jičín,  
pod vedením paní Dany Michlové z Okresní knihovny v Jičíně.  Této akce se 
zúčastnila také paní starostka Lenka Šedivá a paní místostarosta Zdenka 
Černochová.  Vy, kteří chodíte do knihovny jste určitě zaznamenali výzdobu na 
sále, kterou jsme k této příležitosti připravili. Nejen příjemné prostředí našeho 
sálu, ale především  zájem našich předních činitelů zastupitelstva obce bylo 
vysoce hodnoceno. Mnozí  knihovníci  projevovali  zjevnou závist nad naším 
kulturním domem, který nabízí spoustu možnosti k obohacení  běžného života. 
Zdaleka ne každá obec vlastní takovouto vymoženost.
     Svatý Mikuláš, patron prostitutek, opět navštívil naše děti. Možná se Vám zdá 
tato spojitost značně nesourodá, což nevylučuji, ale tak to je. 
A proč právě on je tím patronem, no protože díky své štědrosti, vykoupil tři dívky 
ze hříšného života váčky s penězi, položenými na okénka dívek. Jak jednoduché. 
Dnes obdarováváme naše děti a čert metličkou připomíná, že hříchy se trestají. 
Asi bychom rádi poslali čerty i jinam k nápravě hříchů, ale zas tak jednoduché 
to není. Krásná je ale legenda.  Stane se, že návštěva našeho Mikuláše 
s doprovodem není pro Vaše děti vhodná, přesto Mikuláš své dárky pro Vaše 
děti  ponechá. Moc a moc děkuji za  možnost, pracovat při přípravě této akce 
s děvčaty Špůrovými, Tomášem Jáklem a letos nově s Markem Vrťátkem. Veliký 
dík také patří panu Pavlu Málkovi  za odvoz Sv. Mikuláše s doprovodem za 
dětmi na Chroustov.
     Úžasná akce se nám povedla v závěru roku a to díky rodině Málkových 
z bytovek se všemi jejich dětmi na kterou se perfektně připravili. 
DRÁTKOVÁNÍ – znám pouze z obchodů, znám odrátovaný kameninový 

sádelňák  z dob našich praprababiček, ovšem vidět a zkusit si tuto techniku  na 
vlastní ruce jsem měla možnost až s Málkovými. Stálo mně to za to a 
předpokládám, že i Vám, kteří jste se zúčastnili. Ano máte pravdu, místa bylo 
v knihovně málo, ale zas až tak moc to snad nevadilo. Byla to první zkouška, jak 
budete reagovat svou účastí. Podařilo se, jsem moc ráda, že jste přišli.



Včas Vás budeme informovat o dalších hodinách kursu drátkování a formě 
jakou budeme tuto akci organizovat.  Bližší informace z této akce najdete na 
webových stránkách.
Činnost Místní knihovny Úhlejov v roce 2011.
     Údaje, které Vám předkládám, jsou údaji, které zpracovávám do statistiky 
pro Okresní knihovnu. Počet čtenářů v roce 2011 – 39 z toho dětí do 15 let je 
16.  To neznamená, že všichni chodí do knihovny pravidelně každý týden, 
některým z Vás knížky nosím osobně anebo posílám prostřednictvím jiných 
čtenářů. Celkem výpůjček z našeho či výměnného fondu proběhlo 399. Mimo 
tento počet, část  proběhla i formou výpůjčky z mé soukromé knihovny. Celkový 
počet návštěv činil v letošním roce  466.  Připomínám všem rodičům, že Obecní 
úřad předplácí pravidelně každý rok dvě periodika. V současné době to je ABC 
+ Mateřídouška. Neváhejte a využívejte této možnosti, je to pro Vaše děti, pro 
jejich intelektuální rozvoj. V naší knihovně je zavedené vaření čaje, pravidelné 
čtenáře odměňujeme drobnými sladkostmi. Pro Vás dospělé není problém uvařit 
kávu. Děkuji touto formou paní  Hance Kordové za překrásný adventní věnec 
z perníků a za vánoční cukroví pro knihovnu.
     Nám všem přeji Vánoce s příjemnými myšlenkami, s pocity, které navodí 
pohodu a pokoru v naší mysli. “ Nový roku  2012 buď nám příznivě nakloněn a 
nečiň nám nic zlého, ani Tobě tak nebudeme činiti.“
                                                                          Knihovnice : Daniela Valentová 

          
Fotografie z akce Místní knihovny o drátkování.



Svozový plán odvozu domovního odpadu pro obec Úhlejov v roce 2012

NOVĚ -  SVOZOVÝ DEN :     LICHÝ TÝDEN  -   PONDĚLÍ

Firma MARIUS PEDERSEN  - ceník svozu domovního odpadu pro rok 2012:
četnost 26 x rok 1522,80 Kč/rok
četnost 21 x rok 1293,60 Kč/rok
četnost 13 x rok 842,40/rok
jednorázový svoz - známky 78 Kč/výsyp
jednorázový - PE pytle 78 Kč/výsyp
     Kdo má již uzavřenou  „Smlouvu o sběru, svozu a odstranění směsného komunálního 
odpadu“ s firmou Marius Pedersen,   která v obcích Úhlejov a Chroustov  zajišťuje odvoz  
komunálního odpadu Vám poštou zašle složenku se známkou.  Jednorázové  známky na 
popelnice  a PE pytle s logem lze i nadále zakoupit v úřadovně Obecního úřadu  v době 
úředních hodin. Vaše případné  dotazy Vám budou vysvětleny na Obecním úřadě. 
        Poplatky pro občany v roce 2012 se od minulého období neliší a místní poplatek za komunální 
odpad  činí :
- za 1 osobu pro trvale bydlící ……………….... 100,- Kč   ( bez rozlišení věku)
- za rekreační objekt (chalupa, chata) ……….. 150,- Kč
Poplatky uhraďte do konce března 2012 na Obecním úřadě.

                          

                                                                                                                         



                           Obecní  úřad  Úhlejov  Vás  zve  na

                                              SVÁTEČNÍ  POSEZENÍ

                      v pátek 30. prosince 2011  od 18,oo hodin 

                                  v sále kulturního domu

            Přijďte se pobavit a zasmát 

                      ochutnat donesené cukroví , poslechnout koledy

                      připít si na zdraví do Nového roku ´12

       Malé občerstvení zajištěno a možnost   nákupu nápojů
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