Informace pro občany – červen 2018
Vážení spoluobčané,
nemohu začít jinak než oznámením, které hýbe celou společností. Počínaje 25.květnem nastává významné
období, kdy vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 na ochranu
osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) a ochranu našich osobních údajů bude
bedlivě střežit Úřad pro ochranu osobních údajů.
Je pravda, že evropská legislativa je v tomto ohledu zastaralá. Bez výraznějších změn platí od roku 1995,
tedy od doby, kdy byl internet, jak ho známe dnes, prakticky v plenkách a neexistovaly sociální sítě. Ovšem
hysterie, která kolem toho vznikla, je nepochopitelná. A umocněna tím, že vlastně nikdo neví o co pořádně
jde, jen víme, že to bude stát nemalé finanční prostředky.
Co je vlastně osobní údaj? Mezi ty obecně patří jméno, pohlaví, věk a datum narození anebo osobní
stav. Nově se sem od května bude řadit ale také třeba e-mail, telefonní číslo, fotografický záznam, IP
adresa, rasový původ, sexuální orientace ..... je jich tolik, že by skoro stránka nestačila.
Nedomnívám se, že by uveřejnění fotek nebo jmen v našem zpravodaji zneužily zákeřné farmaceutické a
pojišťovací firmy, jak jsem se na jednom semináři dozvěděl, proto bychom si dovolili nadále vydávat
zpravodaj v takovém stylu, jako tomu bylo doposud. Pokud by se však např. nějaký rodič cítil dotčen, že je
jeho dítko, např. čarodějnice v tomto vydání zpravodaje, zveřejněno, nechť mi to klidně oznámí a budu to
brát na vědomí.
I my jsme museli učinit jisté kroky, které spočívají především v získání pověřence pro ochranu osobních
údajů. Jsem rád, že jsme zachovali chladnou hlavu a společně se Žďárem a Petrovicemi vyčkali do
poslední chvíle a sehnali pověřence za cenu až osminásobně nižší, než byly některé původní nabídky.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naší obec tedy je jmenována ......... a já vlastně ani nemám
její souhlas, takže její jméno nebudu zveřejňovat , jen uvedu, že byla vyškolena pro tuto funkci v obcích
svazku DSO Broumovsko. Pro další běžné činnosti, při nichž používáme Vaše osobní údaje se vůbec nic
nemění, s osobními údaji se zachází pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, přístup k nim má
pouze osoba, která s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro úřad.
Na závěr snad jen přání, aby bublina GDPR při zachování zdravého rozumu brzy splaskla.
starosta

Výstavba sociálních bytů nad prodejnou čp.131
Dne 14.června je konečně Ministerstvem pro místní rozvoj ČR otevřeno podávání žádostí o dotace na
výstavbu sociálních bytů v rámci výzvy č.80 Integrovaného regionálního operačního programu IROP.
Protože se vyhlášení dotace dost opozdilo, byli jsme již připraveni. Žádost nám zpracovala renomovaná
firma Profesionálové s.r.o. Hradec Králové, je hotova tzv. studie proveditelnosti a projektová dokumentace
od firmy Green4plan s.r.o. pro stavební povolení. Žádost byla odeslána hned první možný den. Věřím, že
jsme pro získání dotace snad nemohli udělat více.
V objektu nad vznikne sedm bytových jednotek :
1. NP – byt č. 1……. 1+KK o velikosti 26,10 m2
2. NP – byt č. 2 …… 1+KK o velikosti 26,57 m2
byt č. 3……. 3+KK o velikosti 67,15 m2
byt č. 4 …… 1+KK o velikosti 46,38 m2
byt č. 5 …… 1+KK o velikosti 26,38 m2
byt č. 6 …… 2+KK o velikosti 49,79 m2
byt č. 7 …… 3+KK o velikosti 69,04 m2
Přidělení sociálního bytu pak podléhá těmto podmínkám :

minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, bude v ekonomicky produktivním věku, tj. ve věku 15
až 64 let.
- zájemce o byt prokáže, že jeho průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců
před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ
- pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní
smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti
nepřesáhne
- 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;
- 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;
- žádný člen domácnosti využívající sociálního bydlení, nebude mít uzavřenou jinou nájemní
smlouvu, či mít ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační
nebo jiné ubytovací účely
- Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociální bytu, sjednané při uzavření nájemní smlouvy
nepřekročí limit 61,50 Kč (plus platby za energie a na údržbu objektu).
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tedy na jeden, popřípadě nejdéle na dva
kalendářní roky s možností jejího prodloužení podle konkrétní životní situace nájemce, podmínkou
je pravidelné a včasné hrazení nájmu.
Uzavírání a zároveň prodlužování nájemních smluv má v kompetenci statutární zástupce investora, tedy
starosta obce. Ten bude připravovat návrhy nájemních smluv, které předkládá ke schválení zastupitelům
obce. To je hodně důležitá informace, zastupitelstvo obce si samo si určí, komu byty přidělí, ne nařízení
úřadů.
Na druhou stranu, z výše uvedených informací vyplývá, že byty nebudou určeny pro kohokoliv a jejich
přidělování bude poskytovatelem dotace striktně kontrolováno. Není tedy možné přidělit byt např. dvěma
seniorům, minimálně polovina členů domácnosti musí být mladší 64 let a být v ekonomicky produktivním
věku. Určitě budou byty určené např. pro osamělé matky s dětmi. Ale i ženy nebo muže osamocené, kteří
z různých příčin, přišli o střechu nad hlavou nebo bydlí v nevyhovujících podmínkách. S případnými
zájemci si rád pohovořím a rád uslyším od Vás, občanů, případné návrhy, komu byt přidělit. V žádném
případě nemáme v úmyslu natahat do obce občany „problematické“.
Celkové investiční náklady akce jsou 12,6 mil. Kč, tedy včetně zpracování projektové dokumentace, která
je již zaplacena. Dotace jsou ve stanoveny ve výši 90% částky 29.979 Kč na metr čtvereční obytné plochy.
Tedy příspěvek EU by byl 7,94 mil. Kč, příspěvek z národních zdrojů 0,47 mil. Kč, na zbylé cca 3,5 mil. Kč
bychom si vzali úvěr, který je od Komerční banky Náchod přislíben. O přidělení dotace se dozvíme na
podzim. Pokud nám dotace bude přidělena, vypíšeme okamžitě výběrové řízení na dodavatele stavebních
prací, tak, aby se začalo stavět v průběhu roku 2019.
-
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Oznámení o rekonstrukci silnice II/303
Dle nejnovějších zpráv Údržby silnic Královéhradeckého kraje bude dne 27.8. zahájena další etapa
rekonstrukce silnice II/303 v naší obci, a to od školy na konec objektu bývalé Veby. V tomto úseku dojde
nejprve k položení 400 m vodovodního potrubí společností VAK a.s., poté k částečným sanacím podloží a
pokládce nového asfaltového povrchu. Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky, tedy na
semafory, po půlkách. Lze předpokládat, že akce nebude trvat déle než je zdrávo.
Jak již bylo uvedeno v minulých vydáních zpravodaje, u autobusového zálivu musí být navržena vyvýšená
nástupní hrana. Je to z důvodu požadavku dopravního inspektorátu vzhledem k zachování bezpečnosti
občanů a silničního provozu. Tím přijdeme o půlku parkoviště, což je nepříjemné, ale řešení již bylo zadáno
projektantovi z oboru dopravně inženýrských staveb.
Dále pro Vaší informaci, od 9.7. bude probíhat rekonstrukce silnice II/303 v úseku Ostašská ulice. Objízdná
trasa pro osobní automobily povede ulicí Na Sibiři, pro nákladní automobily bude vedena přes Žďár a
Českou Metuji.
Starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 27. června 2018 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Schválení dotací

2. Rozpočtové opatření

3. Transfer DSO Lesy Policka

Těšíme se na Vás

4. Různé

Volby do zastupitelstev obcí
Prezident republiky vyhlásil ve sbírce zákonů termín voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstev
městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy na
dny 5.- 6.října tohoto roku. Současně jsou na tyto dny pro náš volební obvod vyhlášeny volby do Senátu
Parlamentu České republiky.
Téměř čtyři roky uběhly jako voda a máme tu nové komunální volby. Zastupitelstvo na příštím veřejném
zasedání odsouhlasí počet zastupitelů na příští volební období, bude nadále devět zastupitelů. Dále
zastupitelstvo a nejen zastupitelstvo došlo k názoru, že nebudeme sestavovat kandidátky stran nebo
seskupení, ale podobně jako v okolních obcích bude kandidovat každý sám za sebe a občané budou dávat
hlas jednotlivým kandidátům. Věřím, že ze současného zastupitelstva bude valná většina členů kandidovat
znova. Přesto bych chtěl tímto vyzvat zájemce o práci v zastupitelstvu, aby mě nebo kohokoliv za
zastupitelů kontaktovali a kandidátku rozšířili.
S přípravou kandidátních listin, které se odevzdávají do konce července, rádi na obecním úřadu poradíme
a pomůžeme se všemi náležitostmi.
starosta

Den s lesníkem
Dne 6.června uspořádal svazek obcí DSO Lesy Policka ve spolupráci s Českou lesnickou akademií
Trutnov, druhý ročník akce Den s lesníkem, určený pro děti základních škol sdružených obcí. Akce je
součástí projektu lesní pedagogiky, kdy se zábavnou, formou pomocí her poskytuje informace o lese, o
vztazích a procesech v lese probíhajících. Aktivity lesní pedagogiky jsou založeny na smyslovém prožitku,
nejlépe přímo v prostředí lesa, a na bezprostředním kontaktu s přírodou. kdy se veřejnost, v naší situaci
děti, seznamuje s lesem a s pěstováním lesa v průběhu let jeho přírodního života. Vlastní akci jsme
uspořádali v Městských lesích Police nad Metují v lokalitě Žděřina. Zúčastnilo se 140 dětí v rozmezí 1- 5
ročníku základních škol, Police, Machova, Bukovice a Suchého Dolu.
Pro děti jsme připravili lesní trasu, na kterých bylo sedm výukových stanovišť s různou tématikou. Trubači z
lesní akademie program zahájili, po přivítání se školáci rozdělily do skupin a odebraly na určená stanoviště,
které během dne postupně střídaly. Na prvním je zástupce AOPK CHKO Broumovsko ing. Petr Kuna a ing.
Luboš Němeček seznámili s pojmy ochrana přírody, chráněné druhy a význam naší krajiny. Na dalších
stanovištích, které vytvořili studenti Lesní akademie Trutnov, se děti seznámily s těžbou, kde jsme za DSO
měli zástupce s přibližováním koněm a vyvážecím vlekem, pokračovali k pěstování lesa, vábení jelenů,
lesnické botanice, výchově lesních porostů a myslivosti.
Každé výukového stanoviště mělo svůj program a děti formou poznávání, hádanek a her se stávaly
mladými lesníky. Měřily stromy, poznávaly semena, šišky, listy, vychovávaly les, zkoušely sázet stromky,
při myslivosti, kdy podle paroží a kůže hádaly ke kterému zvířeti patří se prokousaly i takovým chytákem
jako byla kůže klokana.
Den s lesníkem jsme ukončili pohoštěním dětí a předáním pozornosti jako vzpomínku na den strávený v
lese. A při předávání na otázku jak se jim den v lese s programem líbil a co budou dělat až povyrostou,
někteří v tom měly jasno. Budou lesníky.
Binar Luboš DSO Lesy Policka

Upozornění
dostala se k nám do poštovní schránky stížnost na volně pobíhající
psy. Nejen, že obtěžují, ale také kradou žrádlo z misky. Protože to
byla stížnost anonymní, neměli bychom se jí ani zabývat, přesto,
asi víte, komu pejsek občas uteče, udělejte patřičná opatření, aby
k tomu nedocházelo.
starosta

Mach a Šebestová se těší na prázdniny a s nimi i celá škola!
Červen je v plném proudu. Po milé Zahradní slavnosti, která
se díky pomoci i dobré vůli všech zúčastněných opět vydařila, jsme
děti odměnili výletem do Prahy. Nejprve jsme navštívili skleníky
Botanické zahrady, potom novou expozici Národního muzea plnou
exponátů nejrůznějších druhů zvířat. Děti jsme nakonec vzali i na
Václavské náměstí, kde jsme ovšem nepovolili rozchod. Výletem jsme chtěli podpořit zájem o přírodní
vědy, kterému předcházela naše školní Přírodovědná soutěž, Den Země věnovaný geoprojektu a
následovaný Dnem s Lesníkem.
Brzy potom nastal Den dětí, který jsme už tradičně oslavili usilovným učením, vylepšeným o jednu
drobnost, že místo známek dostávaly děti školní peníze. Ty mohly o přestávce utrácet ve školním
obchůdku, který funguje právě jen 1.června. Jako jednodenní motivace ke zvýšenému úsilí to rozhodně
stálo za to.
Pravidelná distribuce mléka, ovoce a zeleniny byla v tomto měsíci obohacená o ochutnávkový koš
mléčných výrobků. Zahráli jsme si na vědce a prozkoumali neznámé druhy pomazánek, jogurtů, tvarohů a
sýrů. Protože se nám ale během jedné hodiny nepodařilo zdaleka všechno sníst, vylepšovala paní
vychovatelka dětem svačiny mléčnými výrobky ještě celý týden. Potom dorazil i koš ovoce a zeleniny,
kterým si děti obohatily své znalosti a potom i svačinu.
Červen je i dobou zvýšeného sportovního úsilí. Turnaj málotřídních škol ve vybíjené se letos konal
na hřišti ve Žďáru. Naši žáci bojovali ze všech sil a se smyslem pro fair play. Nemůžeme uvěřit, že se nám
nepodařilo umístit se lépe! Všem dětem z družstva děkujeme za reprezentaci a doufáme, že za rok se nám
bude konečně dařit. Příští rok bychom měli turnaj pořádat my, škola Bukovice. Bude to výzva, ale rozhodli
jsme se ji přijmout. Zároveň děti soupeří i v atletických disciplínách. V širším výběru v Broumově se
umístila řada našich žáků a žákyň na medailových místech, teď čekáme, jak dopadne užší výběr v
Náchodě. Atletům držíme palce a nezapomínáme ani na vytrvalostní běžce naší školy, kteří pojedou změřit
své síly do Adršpachu na Běh pod Křižákem. Jako příjemnou perličku na závěr musíme zveřejnit i úspěch
Katky Vackové ze 4.ročníku, která se zúčastnila Pythagoriády, což je matematická soutěž určená páťákům.
Přestože je Káťa o rok mladší, zařadila se mezi úspěšné řešitele. Gratulujeme!
Celý rok jsme putovali o víkendech ve stopách pejska Jonatána. Zavedl nás na devět krásných
míst, blízkých i vzdálených. Děkujeme paní Kadrnožkové, která vše připravila a zvýšila tak chuť rodičů i
dětí vydat se do přírody na výlet.
Naši školu letos opustí jediná žákyně 5.ročníku, která bude pokračovat ve studiu na víceletém
gymnáziu. Příští rok nastoupí 8 prvňáčků do našich nejmenších lavic. Počet dětí tak opět o něco vzroste.
Už teď objednáváme učebnice a nakupujeme lavice, abychom se všichni mohli v září pustit do práce!
Děkujeme všem, kdo nám ve školním roce projevili svou přízeň a neváhali pomoct a přejeme Vám
příjemné odpočinkové letní dny. Přejeme krásné prázdniny i všem dětem, které už za chvilinku budou o
další školní rok chytřejší.
za učitelky ZŠ, Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky:
Je červen. Sluníčka, na které jsme se v zimě těšili, si letos užíváme víc než
dost. Máme za sebou úspěšnou Zahradní slavnost, školkovou oslavu Dne
dětí a po minulém pátku i výlet na náchodský zámek. Zakončili jsme i náš
celoroční projekt HRNCOHRANÍ. Podle plánu jsme do hrnců zasadili jahodník
a v těchto dnech už naši malí zahradníci sklízejí sladkou úrodu. Díky počasí si
už od května povídáme o létu a prázdninách. Děti se těší na dovolenou s
rodiči a prázdninová dobrodružství. Do konce školního roku se budeme
vypravovat na výšlapy do našeho krásného okolí, např. na Ostaš, k Čertovce
nebo na Zděřinu. V posledním červnovém týdnu nás ještě navštíví hasiči z
Teplic nad Metují se svou výbavou a pak už se budeme loučit s
letošními sedmi předškoláky. Pět jich po prázdninách nastoupí do naší
základní školy a dva do polické ZŠ. Pro letošní školní rok zprávičky končí.
Zbývá jen popřát krásné léto všem a hurá na prázdniny!
Lenka Svatoňová

V uplynulých nádherných jarních dnech se v obci konaly již tradiční akce. Hasiči poslední dubnový den
organizovali pálení čarodějnic a stavění májky. Účast byla poměrně dobrá, vlastně stále stejná. Opět
musím pochválit maminky, které své malé čarodějnice a čaroděje nádherně vyzdobily, opět musím ocenit
kreativitu některých velkých čarodějnic. Pro děti byly též připraveny čarodějnické hry a rituály. Až na jeden
drobný úraz se akce velmi vydařila, věřím, že i ke spokojenosti pořadatelů, kterým patří poděkování za
perfektní organizaci.

Základní škola pořádala 25.května již pošesté zahradní slavnost. Zde byla, jako každý rok, účast skvělá,
navíc nám přálo počasí. Primátor sice pěnil, ale celkově je občerstvení rok od roku lepší. Akce jistě
proběhla jistě ke všeobecné spokojenosti a vedení naší Základní a mateřské školy patří za organizaci této
krásné akce dík.
V pátek 1.června uspořádal TJ Sokol Bukovice dětský den.
Zúčastnilo se celkem 36 dětí. Program akce byl tradiční, tedy zaměřen na to, aby se děti
trochu hýbaly. Tedy střílení florbalkou, házení kroužků, slalom a podobně. Dostaly
kartičku, kde jim po splnění jednotlivé disciplíny byla zaškrtnuta účast a po absolvování
všech disciplín na ně čekalo občerstvení, párek v rohlíku a sladkosti.
Celkem mně potěšilo, že některé děti si pohyb užívaly, kolečko absolvovaly několikrát a
odměnou jim bylo pak houpání na kruzích a koupání v prameni, samozřejmě pod
bedlivým dohledem dospělých.
Zuřivý spor pořadatelů, jak se vlastně staví slalomová dráha, nebyl doposud rozřešen.

ZÁVĚR SOUTĚŽNÍ SEZÓNY V KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ
Dovolte mi zrekapitulovat v několika řádcích činnost kroužku mladých hasičů v závěru soutěžní
sezóny a vlastně i školního roku. Výsledky nebyly (podle mě) až tak uspokojivé, ale úplně špatně si
nevedeme (změna obsazení na disciplínách - nemožnost části dětí účastnit se tréninku či soutěže,
zorganizování tréninku navíc není možné - děti mají v jiný den než pátek další kroužky).
Na uzlovce v České Metuji 17. 2. 2018 vybojovalo družstvo mladších 3. místo z 12, starší 6. místo
z 11 družstev. Za jednotlivce mladší soutěžila Šárka Pavlovičová – 9. místo a Adam Leppelt – 13. z 25
soutěžících, za dorost Adéla Leppeltová 3. a Honza Frühauf 6. místo z 8 soutěžících.
14. 4. 2018 jsme běhali závod požárnické všestrannosti v Nahořanech. Mladší utvořili 2 hlídky, hlídka „A“
se umístila na 15. místě, hlídka „B“ jako 22. z 30. Starší měli 1 hlídku. Umístila se jako 20. z 26 hlídek.
V dorostencích jednotlivcích obsadil Honza Frühauf 11. místo ze 12, Adéla Leppeltová 3. místo z 11
jednotlivců.
21. 4. 2018 jsme soutěžili v Náchodě na Memoriálu Jiřího Beka. Mladší obsadili 6. místo, starší 9.
místo. Stejné umístění jsme vysoutěžili v neděli 6. května jsme na soutěži v Nízké Srbské. V sobotu 19.
května jsme závodili v Bohdašíně u Červeného Kostelce. Starší skončili 10., mladší taktéž 10í.
V sobotu 26. května jsme účastí na okresním kole Plamen završili soutěžní (školní) rok v hasičáku.
Výsledkem bylo 7. místo v kategorii starší a rovněž tak 7. místo v kategorii mladší. Z kategorie dorostu se
do krajského kola probojovala Adéla Leppeltová z prvního místa. Do krajského kola za mladé hasiče se
probojovalo družstvo Bohdašína u Červeného Kostelce a z Bezděkova nad Metují. O víkendu 8. - 10. 6. se
letos tentokrát v Náchodě konalo krajské kolo Plamen a soutěže dorostu. Bylo na co koukat a i počasí se
"vyřádilo" hodinovou průtrží. V mladých hasičích zvítězilo družstvo Chlumce nad Cidlinou. Za Bukovici
obsadila Adéla Leppeltová v jednotlivcích senzační 2. místo! Bohužel jí o pár desetinek unikl postup na
mistrovství ČR. I tak je to úspěch.
Posledním hasičákem byl Dětský den u Sokolovny, na který jsme rádi přijali pozvání a zasoutěžili si
tentokrát v nehasičských disciplínách a pochutnali si na občerstvení.
V sobotu 16. června jsme oslavili výročí 60 let od vzniku kroužku společně se 120 lety od založení
sboru. Akce byla velmi zdařilá. Počasí přálo. Odpoledne místy připomínalo dětský den. Sešlo se spousta
dospělých i dětí, z Bukovice i okolních obcí. Moc nás to potěšilo!
V těchto dnech už se chystáme na tábor. Na děti čeká bydlení ve stanových podsadách, jídelna pod
širým nebem, jídla připravovaná v táborové kuchyni, topení v brutaru, služby, táboráky, noční hlídky, různé
hry v táboře i jeho okolí a zbrusu nová celotáborová hra,.. Na tábor budeme čerpat dotaci z Úřadu
Královéhradeckého kraje i dotaci z Ministerstva školství, mládeže i tělovýchovy.
Děkuji rodičům za dobrou komunikaci a koordinaci volného času dětí a děkuji i těm rodičům, kteří se
nabídli a odvezli/přivezli děti na závody. Poděkování si zaslouží též starší mladí hasiči - Nikolas Letzel, Áďa
Nevoránková, kteří vypomohli "instruktorskou" činností v přípravě materiálu na trénink i přípravě mladších
členů. Oba jmenovaní také uspěli v okresním kole se svými literárními pracemi a postoupili do krajského
kola. Velké díky patří našim instruktorům Honzovi Frühaufovi a Ádě Leppeltové - mají též velký podíl na
činnosti kroužku. Jsou vedoucím "pravou i levou" rukou. Snaží se sami zapojovat i do soutěží pro dorost jednotlivce. Tým vedoucích - Vládik Partel, Mirek Leppelt, Michal Rak, Erik Tomčiak se hasičáku věnují tak,
jak časově a pracovně mohou. Bez podpory Sboru dobrovolných hasičů, bez vedoucích, bez rodičů a bez
dětí, kteří se hasičině chtějí věnovat, by hasičák nebyl.
Přeji Vám pěkné dny.
Monika Leppeltová - vedoucí kroužku
VINOBRANÍ
Obec Bukovice pořádá v pátek, 31.8., v tradičních prostorech za
obecním úřadem vinobraní. K tanci a poslechu bude hrát
cimbálová kapela Sudovjan z Uherského Hradiště.
Bude připravena ochutnávka několika druhů vín dobré až
vynikající kvality, k jídlu ovar !!!
Pro pivaře bude pouze jeden 30 l soudek 
Vstupné 100 Kč, v ceně bude pamětní koštovačka
Začátek v 18 h
Přijďte vyzkoušet zase něco jiného, všichni jste srdečně zváni !!!

A na závěr, těsně před uzávěrkou....
.... gratuluji SDH k uspořádání skvělé akce k výročí 120 let založení sboru. Více o tom v zářijovém vydání
zpravodaje

