11-12/2018

Litice nad Orlicí, 7. 1. 2017, foto archiv M. Falta

Vážení spoluobčané,
Společně jsme slavnostním rozsvícením vánočního stromku
vkročili do období Adventu. Vánoce jsou za dveřmi a rok
2018 se chýlí ke konci. Přeji Vám, aby čas Adventu byl pro
Vás pohodový, sváteční a důstojnou přípravou na
přicházející vánoční čas. Přeji Vám, abyste svátky vánoční
prožili v klidu, v kruhu svých nejbližších, aby Vaše Vánoce
byly kouzelné a pohádkové.
Do nového roku 2019 Vám jménem svým, všech zastupitelů
a zaměstnanců Obecního úřadu v Záchlumí přeji štěstí,
osobní úspěch a hlavně pevné zdraví.
Miroslav Falta
starosta
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USNESENÍ č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného dne 29. 11. 2018 v 19.00 hod.
na obecním úřadě v Záchlumí
Usnesení č. Z 2/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 2/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje zapisovatele jednání zastupitelstva obce na
celé volební období pana Jaroslava Peřinu a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání
obecního zastupitelstva pana Jeníka Jana a Tobiškovou Terezu.
(10 zastupitelů pro, 1 se zdržel p. Peřina)
Usnesení č. Z 2/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Záchlumí.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 2/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené radou
obce dne 4.10.2018 spočívající v:
zvýšení příjmů 156 865,20,- Kč dotace pro ZŠ na vzdělávání
zvýšení výdajů 156 865,20,- Kč dotace pro ZŠ na vzdělávání
zvýšení příjmů 62 104,- Kč přijetí dotace na restaurování zvoniček
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 2/5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2018, spočívajícím v:
- zvýšení příjmů 847 000,- Kč dotace na traktor
- zvýšení výdajů 30 000,- Kč pojistka na traktor
- zvýšení příjmů 6 742,- Kč dotace hasiči školení
- zvýšení příjmů 8 000,- Kč dotace hasiči radiostanice
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 2/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje odměnu starostovi obce 30 000,- Kč.
(10 zastupitelů pro, 1 se zdržel p. Falta)
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Usnesení č. Z 2/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje uzavření dohod o provedení práce s členy
zastupitelstva na rok 2019:
Falta Miroslav za organizování kulturních akcí
Peřina Jaroslav na tvorbu a tisk obecního zpravodaje
Valach Jiří za drobné práce pro obec
Jeník Jan st. za drobné práce pro obec
Tobišková Tereza za drobné práce pro obec
Odměna je stanovena ve výši 100,- Kč/hod.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 2/8
Zastupitelstvo obce stanovuje kompetence starostovi obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Do výše 100 000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostovi obce samostatně provádět
jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů (přijetí dotace)
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů
nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energií…)
Provedená rozpočtová opatření schválená starostou předloží starosta zastupitelstvu
na vědomí.
(všichni zastupitelé pro)
Ověřovatelé: Jan Jeník
Tereza Tobišková

František Vrabec
1. místostarosta obce Záchlumí

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí
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Společenská kronika
V období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 oslavili a oslaví životní jubileum tito naši
občané.
81 let Gvoždiaková Anna
65 let Skácelová Anna
87 let Jiskrová Marie
81 let Křenová Marie
83 let Bezáková Ludmila
83 let Chovancová Božena
65 let Kulhavá Ilona
83 let Hynková Marie
85 let Musilová Marie
84 let Hanák Jaroslav
75 let Kinclová Jarmila
81 let Žabokrtský Jaroslav
65 let Jahna Zdeněk
82 let Divíšková Alena
65 let Musilová Vlasta
84 let Táborský Václav
86 let Krahulec Jaroslav
70 let Lýr Ladislav
75 let Fritzl Stanislav
87 let Krčmářová Drahomíra
65 let Frajvaldová Marcela
91 let Petrášek Vladimír
75 let Vohník Karel
84 let Kulhavá Jarmila
65 let Píčová Alena
70 let Řehořek Jiří
70 let Schusterová Marie
81 let Hynková Vlasta
86 let Hynek Miloslav
87 let Krčmářová Pavlína
65 let Valach Josef
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Všem oslavencům, i ostatním občanům, kteří v tomto období oslavili nebo ještě
oslaví významné životní jubileum, přejeme do dalších let pevné zdraví, životní
optimismus a jenom pohodové dny.
Renata Kašová, předseda kulturní komise
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Informace obce ohledně nakládání s odpadem v roce 2019
Firma Ekola, která pro obec zajišťuje celoroční sběr komunálního odpadu,
bude provádět svoz komunálního odpadu jednou za čtrnáct dní a to vždy ve čtvrtek sudý týden.
Svoz tříděného odpadu je měsíčně a v létě je dle potřeby:
plast - pondělí 2,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 týden
papír - pondělí 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 týden
Celá obec má osm míst, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad.
Apeluji na občany, kteří shromažďují tříděný odpad do velkých igelitových pytlů a
pokládají je vedle kontejnerů, aby tyto pytle ke kontejnerům dávali před dnem svozu.
Stává se poměrně často, že den po vyvezení kontejnerů se u nich objeví pytle
s tříděným a mnohdy i s netříděným odpadem, pytle tam pak leží do dalšího svozu.
Obec ve spolupráci s hasiči pořádá 4x do roka sběr jak tříděného a nebezpečného, tak
i velkoobjemového komunálního odpadu. Upozorňuji, že prostor u prodejny
Konzumu není určen za místo skládky komunálního odpadu, patří tam jen tříděný
odpad – plasty, sklo, papír a hadry, které umísťujte do přistavených kontejnerů.

OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
První pondělí v prosinci a poslední schůze zahrádkářů v roce 2018.
Abychom si alespoň trochu připomněli rozkvetlé zahrádky, které nyní odpočívají
dokonce pod popraškem sněhu, obdržel každý zahrádkář rozkvetlý Brambořík.
Brambořík má nejen hezké květy, ale i listy jsou krásně vykreslené jemnými
zeleno stříbrnými barvami do zajímavých ornamentů.
Navíc je to kytička, která když má chladné prostředí, zálivku do pod květníku,
vydrží dlouho kvést.
V létě pak stačí květináč umístit do zahrádky pod keř, kde je stín, chládek a
vláha. Na zimu se nám opět odmění krásnými květy. Při správném ošetřování
nám vydří i několik let.
Za nedlouho skončí ADVENT.
Vánoční svátky v ten moment
převezmou svoji vládu.
Přijměte sváteční radu: Žádné hádky – jen pohádky
pro děti i dospělé.
Věřte, že ty vaše SVÁTKY budou šťastné a veselé.
Všem čtenářům ZPRAVODAJE – krásné a spokojené Vánoce, příjemného,
veselého Silvestra a v roce 2019 jen to nejlepší - přejí místní ZAHRÁDKÁŘI.
M. Dostálová
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ZŠ Bohousová informuje
Podzim 2018 byl na různé akce v naší škole velmi pestrý a bohatý. Vše začalo
začátkem listopadu návštěvou divadelní muzikálové pohádky „Pyšná princezna“
v kulturním sále MKS Vamberk. Děti se na pohádku velmi těšily a rozhodně se při
představení bavily.
Ovšem velké očekávání přišlo 13. listopadu, kdy k nám do sálu Fontána přijel
z Pardubic Mobilní zvěřinec s exotickými zvířaty. Mezi nimi děti mohly vidět hady
(užovka, hroznýš), ještěrky – gekončíky, chameleony, ježka z Jižní Ameriky, nosály,
leguány, želvy, ještěrky agamy a další druhy exotických zvířátek. Některá zvířata si
děti mohly vzít do ruky, největším lákadlem však bylo mít kolem krku hada –
hroznýše. Povídání o zvířatech bylo přizpůsobené věku našich dětí a tak byla
přednáška pro ně zajímavá. Mohly se seznámit se životem těchto zvířat v jejich
přirozeném prostředí a také s prostředím, které jim vytvoří člověk, dále se povídalo o
potravě, která je pro ně vhodná.
Další přednáška byla zaměřená na ekologii a třídění odpadu formou programu
„Tonda obal na cestách“, která byla uskutečněna v prostorách školy dne 16.
listopadu. Žáci se dozvěděli o recyklaci odpadu, jak správně třídit různé typy odpadu
a jaké se používají na ně barevná označení. Určitě byla pro žáky zajímavá informace,
že se z čistého plastu vyrábí různé druhy mikin, nebo i sportovních dresů. Tato
přednáška měla pro ně velký význam ve spojení se správným zacházením s odpady,
se kterým se v životě setkají.

Recitační skupina získala 3. místo na soutěži v Letohradu
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Novinkou mezi akcemi byla recitační soutěž pořádaná Letohradským soukromým
gymnáziem na konci listopadu. Naše škola měla na ní v letošním školním roce
premiéru a hned úspěšnou. V kategorii skupin obsadili 3. místo Marek Musil,
Michaela Hysková a Tereza Jirčíková s přednesem pohádky „Vašnosta všech
vašnostů“ pod vedením paní učitelky Oldřišky Hubálkové. Diplomy a ceny si pak
mohli přebrat 6. prosince na slavnostním galavečeru v evangelickém kostele
v Letohradu.
Na první sobotu v prosinci připadla kulturní akce Obce Záchlumí, kde účinkovaly
děti pod vedením paní učitelky Radky Dvořákové. Zazpívaly pásmo vánočních
písniček při slavnostním rozsvícení vánočního stromečku u Fontány. Příjemný večer
zakončila vlídnými a milými slovy paní Naďa Křenová a popřála přítomným lidem
klidné a spokojené vánoční svátky.
Jako již tradičně každý podzim, zahájili žáci ZŠ Bohousová 3. prosince plavecký
výcvik, který je v rámci vzdělávacího programu tělesné výchovy. Společně s žáky ZŠ
Česká Rybná dojíždíme autobusovou dopravou některé pondělky do bazénu v Ústí
nad Orlicí, kde probíhá výuka plavání v plavecké škole Chobotnice. Při první lekci
byli žáci rozděleni podle dovedností a věku do 5 výkonnostních skupin. Začátečníci
se v rámci přípravné výuky seznamují s novými prvky při plavání, ti pokročilí
zdokonalují techniku plavání. V rámci této výuky mají i zpestření a to možnost
fotografování pod vodou.
5. prosince navštívili naší školu čerti, Mikuláš a andělé a připravili si pro mladší žáky
spolu s paní učitelkou Hubálkovou „Čertovské hry“, kdy v rámci různých soutěží
získávali čertovské peníze „Čerťáky“ a za ně si potom mohli koupit v čertovském
obchodě různé potřeby, pamlsky nebo omalovánky.
Florbalové turnaje ve Fontáně a úspěch dívek
Měsíc prosinec
patřil především
sportovním
soutěžím, které
naše
škola
tradičně pořádá
s názvem
„Vánoční
florbalový
turnaj“.
V letošním roce
jsme uskutečnili
turnaje dva a to
v kategorii dívek
a chlapců.
4.
prosince
proběhl
turnaj
dívek za účasti 4
Záchlumí Fontána - Vítězné družstvo našich dívek florbalistek
škol (Bohousová,
Slatina n. Z.,
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Rybná n. Z. a nováček Klášterec n. O.) a pěti týmů, když naše dívky vytvořily dvě
družstva (I. starší žákyně, II. mladší žákyně). Turnaj měl výbornou úroveň, zápasy
byly většinou vyrovnané a někdy rozhodovalo každé menší zaváhání.
Nejdramatičtějším zápasem bylo utkání proti velkému favoritovi z Klášterce n. O.,
které naše dívky zvládly na jedničku a po poctivém a nejlepším výkonu slavily
úspěch. Vyzrálost a výkonost dívek v tomto sportu se za 2 roky tréninku velmi zvedla
a své umění ukázaly právě na domácím turnaji. Družstvo starších dívek I. ve složení
Tereza Filáčková, Romana Valachová, Michaela Hysková, Tereza Jirčíková a Tereza
Luňáčková využilo domácí palubovky a určitého velkého očekávání a ambicí, když
v celém turnaji nenašlo přemožitele a po zásluze zvítězilo. A tak mohly dívky přebrat
vítězný pohár, diplom a hodnotné ceny. Dalším úspěchem bylo vyhlášení nejlepší
hráčky turnaje a tou se stala Romana Valachová. Naše zápasy: Bohousová I. – Slatina
n. Z. 2 : 2, - Rybná n. Z 3 : 0, - Bohousová II. 8 : 0, - Klášterec n. O. 2 : 0.
Turnaj chlapců se uskutečnil 12. prosince za účasti 5 škol (Bohousová, Slatina n. Z.,
Rybná n. Z., Klášterec n. O. a Záměl). Motivací pro ně byl úspěch jejich spolužaček a
tak se jim kluci chtěli určitě vyrovnat. Konkurence však přijela vskutku špičková, až

Záchlumí, Fontána - chlapci nakonec brali 4. místo s úsměvem

jsem nečekal, že by výkonost mohla být tak kvalitní. Naši kluci i přes velkou snahu a
bojovnost skončili těsně za umístěním na „bedně“, tedy na 4. místě. Zklamání
z tohoto umístění všichni chvíli cítili, ale po předvedeném výkonu mohli mít hlavu
nahoře. Vše si mohou vynahradit na dalším turnaji, na který by měli odjet v únoru
2019 do Brandýsa nad Orlicí. Rozhodně měli na lepší výsledek. Rozhodující však
bylo hned první utkání proti Slatině n. Z., ve kterém vedli 4 : 2 v poločase, ale druhý
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jim moc nevyšel a po laciných gólech od soupeře a místy nesoustředěném výkonu
prohráli těsně 5 : 6. Nakonec Slatina n. Z. v turnaji zvítězila, proto je velká škoda, že
utkání nedovedli do vítězného konce. Naše výsledky: Bohousová – Slatina n. Z. 5 : 6,
- Rybná n. Z. 11 : 0, - Záměl 3 : 7, - Klášterec n. O. 3 : 11. Naše branky dávali: V.
Martinec 14, V. Tobiška 5 a O. Dostál 3.
Konečné pořadí: 1. Slatina n. Z., 2. Klášterec n. O., 3. Záměl, 4. Bohousová, 5.
Rybná n. Z.
Na závěr bych jménem základní školy popřál dětem příjemně strávené vánoční
prázdniny se svými blízkými a bohatého ježíška. Rodičům, kolegyním ze školy i
školky, vedení Obce Záchlumí i redakční radě Zpravodaje, přeji spokojené prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Petr Skulbaševský, ředitel ZŠ Bohousová

S příchodem nového školního roku v mateřské škole…
Od začátku září 2018 máme opět plně obsazenou mateřskou školu.
Přišel krásný, barevný a vlídný podzim a s ním i některé aktivity, na které
se naše děti těší, a které si chceme i společně s rodiči dětí zažít a prožít.
Jednou z takových aktivit je „Podzimní dílnička“, při které se děti s rodiči
přinesou dýně a
další drobnosti
k ozdobení. Pod
jejich rukama
vznikají pěkné
originální
helloweenské
dýně.
Z letošního
dýňového
tvoření jsou i
tyto fotografie.
Podzim je i
obdobím
silnějšího větru,
na který se těší
hlavně létající draci a jejich malí majitelé. Vyzkoušíme i my, jak budou
létat doma vyrobení i kupovaní létající kamarádi.
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Další je plánovaná „Cesta
světlušek“
spojená
s lampiónky a jejich světlem
vyprovázejícím broučky a
další zvířátka k zimnímu
spánku. Cesta je zpestřená
tajuplným osvětlením cesty
ve tmě v podobě blikajících
lampiček a lampiónků s
plněním zábavných úkolů.
A pak už jen čekat na
Martina a jeho bílého koně,
Mikulášskou nadílku a na
Ježíška! Copak nám asi letos
pěkného přinese?

MŠ Záchlumí
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Jak čas běží…..
Začali jsme se scházet, jak to já pamatuji po skončení pracovní doby, zhruba
před 40 lety – tehdy ještě jako členky ROH. Na setkáváních jsme si vyměňovali
zkušenosti z naší práce na mateřských školách; věci provozní i způsoby práce
s dětmi. Součástí setkávání byl vždy i kulturní program například v podobě besedy se
zajímavými lidmi, módní přehlídky nebo obyčejného povídání apod.
Postupem času většina z nás instituci ROH opustila, ale nám setkávání mezi
sebou začalo chybět. Tak jsme se domluvili, že bychom se scházeli zhruba 1x za čtvrt
roku na nějaké mateřské školce v okolí. Školka by připravila drobné občerstvení a my
si mohli všichni popovídat jako dříve v menším kolektivu. Mezi sedmi danými
vesnickými školkami (MŠ Dlouhoňovice, MŠ Hejnice, MŠ Helvíkovice, MŠ
Kameničná, MŠ Líšnice, MŠ Nekoř, MŠ Záchlumí) vždy „protočili kolečko“ a opět
se scházeli opakovaně dále.
Bylo třeba, aby byl mezi námi jakýsi „tahoun“, který by nás svolával na určitý
termín, spoluvytvářel nějaký program a hlavně nás dále stmeloval. Nejprve to byla
všemi oblíbená a milá paní Slaninová z Dlouhoňovic (přejeme pevné zdraví, paní
Slaninová!)
Dalším takovým „srdcařem“ mezi námi byla Anička Janebová, které nikdo
neřekne jinak než Aninka. Vedla naše setkávání více jak 25 let. Vnášela do našich
setkávání radost, nějaké to poučení, ale i klid a pohodu. Uteklo to jako voda a Aninka
po letech obětavé, příkladné a pečlivé práce v MŠ Helvíkovice skončila. Její
přítomnost tam byla přínosem; stmelovala nejen rodiče, děti a kolektiv školky.
Dokázala být i velkým tahounem v obci, když organizovala pro širokou veřejnost
akce typu Uspávání
broučků, Živý betlém,
Svatomartinskou
slavnost, různé výlety
apod.
My jsme se
s Aninkou
sice
rozloučily
s humorem
nám
vlastním - v polovině
října
jakožto
s důchodkyní, ale jistě
se
budeme
stále
scházet dál i s ní na
našich
školkách.
Budeme se těšit na
vzájemné úsměvy a
její pohodovou přítomnost.
Kolektivy mateřských škol Dlouhoňovice, Hejnice, Kameničná, Líšnice, Nekoř a
Záchlumí.
Za všechny Musilová Eva, DiS
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Dotační výzvy a podpora, komplexní podpora ve školství i strategická
rozhodnutí k realizaci a podpoře v letech 2019 – 2020.
Podpora investičních i neinvestičních projektů – a jejich přínos
Integrovaný regionální operační program se již tradičně zaměřil na podporu
prorodinných opatření, neformální a zájmové vzdělávání a bezpečných silnic a
chodníků v území.
Celkem bylo do tohoto programu letos přijato 96 žádostí, z toho 59 již bylo vybráno
k realizaci a dalších 37 je aktuálně ve fázi administrace na MAS ORLICKO.
V území tak postupně dochází k budování bezpečných chodníků, od roku 2008
připravovaná cyklostezka Valdštejn – Šušek se po mnohých projektových útrapách a
přípravných pracích dostala do fáze, kdy může započít budování a desítky škol
v území budují moderní a vybavené učebny, eko-zahrádky a celkově zkvalitňují
zázemí pro výuku žáků.
Každá z pěti výzev Operačního programu Zaměstnanost přijala jeden projekt a
všechny úspěšně prošly schvalovacím procesem. Těšíme se tedy na rozšíření podpory
neformálních pečovatelů v rámci hospicového týmu Alfa-Omega, podporu sociálního
podnikání, dětskou skupinu v Žamberku a otevření krizového centra pro rodiny, které
přinese služby rodinám, které se nachází ve složité životní situaci. Poslední
podpořenou aktivitou je také pokračování komunitní práce v Ústí nad Orlicí.
Hned dvěma žadatelům se podařilo získat podporu investičního i neinvestičního
charakteru. Prvním
z nich je Cesta pro
rodinu,
ze
Žamberka,
která
získala prostředky na
vybudování a provoz
dětské skupiny a dále
Sdružení
Neratov,
z.s., které získalo
dotaci na investiční
vybavení sociálního
podniku v odborném
léčebném
ústavu
Albertinum Žamberk
a jeho následný provoz.
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Program rozvoje venkova přijal záměry zejména na investice do strojů a
vybavení zemědělské výroby a na investice do vybraných nezemědělských činností.
Přinese tedy lepší podmínky v zemědělství.
Na konci července byla vyhlášena výzva Malý Leader pro Orlicko, určená
členským organizacím, v rámci podpory z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje. Sešlo se 9 žádostí, především se zaměřením na vybavení a opravy. Výhodou
této výzvy je pro žadatele hlavně její nenáročnost na přípravu.
Úspěšné projekty MAP přinesou území
ORLICKA jak podporu ředitelů ve
strategickém
plánování,
tak
16
„mikroprojektů“ zaměřených na sdílení
dobré praxe a rozvoj kvalitního vzdělávání.
Zda přinese největší ovoce „Klokanův
kufr“ ve školkách, profesní diagnostika žáků
základních škol, Agrokroužek při Základní
škole v Klášterci nad Orlicí, či jiný z projektů, uvidíme během příštích čtyř let.

Všechny vybrané, zrealizované
i probíhající projekty je možné
shlédnout zde:
www.MASproORLICKO.cz

Co přinese rok 2019?
Rok 2019 bude zaměřen na dočerpání prostředků v jednotlivých opatřeních MAS.
V operačních programech IROP a Zaměstnanost budou vyhlášeny poslední
(zbytkové) výzvy. V následných letech se MAS bude prioritně věnovat podpoře
úspěšných žadatelů a souběžné přípravě na spuštění období 2020+.
Naopak v Programu rozvoje venkova proběhne v prvním pololetí příštího roku
evaluace tohoto programu, která by měla směřovat k navýšení prostředků
v opatřeních, o které byl významný zájem (rostlinná a živočišná výroba) a
k projednání zařazení tzv. článku 20 – tedy podpory určené obcím na obnovu,
výstavbu a vybavení občanské vybavenosti, rozvoj cestovního ruchu a podporu
spolkové činnosti.
Výzvy na nově nastavená opatření pak budou vyhlášeny rámcově na přelomu roku 2019/2020.

Aktuální stav realizace a čerpání opatření je možné shlédnout zde:
www.MASproORLICKO.cz
Informace pro žadatele a příjemce jsou k dispozici zde:
www.mas.orlicko.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Bohousová
Vás srdečně zve na

Tradiční Hasičský ples
Ples se koná 19. ledna 2019 od 20.00 hod.
v sále „FONTÁNA” v Záchlumí.
K tanci zahraje skupina MoKa-Band
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno!
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SDH Záchlumí
vás zve na

Hasičský ples
v sobotu 23.února 2019 od
20.00 hodin na sále Fontány v Záchlumí
hudba: Minimax
bohatá tombola zajištěna
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