ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
jak je našim zvykem, přinášíme vám poslední číslo
zpravodaje těsně před začátkem adventu, abychom
vás mohli pozvat na různorodé události, které se již
tradičně v tomto čase v Přibyslavicích uskutečňují.
Hned o první adventní neděli si nenechte ujít
živý betlém s rozsvěcením obecního vánočního
stromečku. Tentokrát se zapojí většina místních
spolků, a tak se můžeme těšit nejen na kulturní, ale
také na gastronomické zážitky. Vánoční atmosféru
podpoří vánoční koncert dudáků Tryhuků a dětí
z mateřské školy a stresu z předvánočního shonu vás
jistojistě zbaví Mikulášská zábava s čerty na Salajce.
A pokud si rádi smlsnete na zabijačkových
pochoutkách, přijměte pozvání na hasičskou
zabíjačku.
Nezapomněli jsme samozřejmě na události,
které proběhly v uplynulých dvou měsících.
Na ustavující
schůzi
našeho
staronového
zastupitelstva, v jehož čele pokračuje ve své funkci
dosavadní
starostka
Ing.
Iva
Hadašová,
na přibyslavické sokolské oslavy 100letého výročí
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ČSR ani na přednášku Dušana Majera
o soukromých letech do vesmíru.
Historie se tentokrát dotýkají dva články: jedním
je tisková zpráva Národního zemského muzea
o převzetí vodního mlýna rodiny Moučků, v druhém
nám paní Rafaelová rekapituluje dopad první
světové války na život v Přibyslavicích. Není to
veselé čtení, ale patří do naší historie a jistě zapadá
do kontextu oslav vzniku samostatné demokratické
republiky, která vznikla také díky hrdinství
legionářů. V neposlední řadě nám připomíná etapu
dějin, kdy se evropské státy nedokázaly domluvit
a kdy jejich protichůdné zájmy vedly k utrpení
obyčejných lidí ve dvou velkých válkách.
Za branami Evropy burácí válečné konflikty,
jejichž důsledkům se nevyhneme. Připomínejme si
utrpení našich předků, buďme vděční za klid
a blahobyt v naší zemi a nebuďme lhostejní
k osudům lidí, kteří neměli takové štěstí. Vždyť to
přece patří k hlavnímu poselství Vánoc.
Poklidný adventní čas, spokojené prožití
vánočních svátků a hodně energie do nového roku
2019 vám přeje
Zuzana Kozlová

STALO SE...
Ustavující schůze obecního zastupitelstva
Po komunálních volbách, které proběhly 5. a 6. října
2018 se sešlo nové obecní zastupitelstvo na své
ustavující schůzi.
Dle očekávání všichni noví zastupitelé složili
slib, kde se zavázali vykonávat svůj mandát
ve prospěch obce v souladu s právním rámcem ČR
a Ústavy ČR, poté následovalo hlasování o funkci
starosty a místostarosty. Tentokrát se nekonalo
žádné velké překvapení a do funkce starostky byla
znovu zvolena paní Iva Hadašová a ani ve funkci
místostarosty jsme nebyli svědky žádného „puče"

a stal se jím znovu pan Aleš Tunkr.
Ovšem už o trochu více rozruchu vzbudilo
hlasování o tom, zda budou obě tyto funkce
uvolněné či neuvolněné. (pozn. uvolněná => plný
úvazek – obligatorně obec vyplácí odměnu ze svých
rozpočtových prostředků pouze uvolněným
zastupitelům , neuvolněná => při zaměstnání –
odměna může a nemusí být vyplácena)
Místy byla diskuse lehce vyhrocená a zazněly
i komentáře typu: „...někde si ty obecní peníze
musíte odčerpat, že...!?", nicméně zazněla i řada
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věcných návrhů a komentářů, jejichž realizaci pak
bránil buď zákonný rámec, nebo reálná absence
lidských zdrojů. Nutno podotknout, že vzhledem
k množství zmíněné agendy se alespoň na toto
období dvě schválené uvolněné funkce starosty
a místostarosty budou hodit.
Oceňuji však otevřenou atmosféru, korektní
a věcné vedení schůze, kdy byl dán prostor
pro dotazy i vyjádření kohokoliv k daným
záležitostem. To je jeden ze základních
předpokladů, jak dát lidem najevo, že každý má

prostor a právo vyjádřit se k dění v obci,
k otevřeným otázkám i k rozhodnutí zastupitelstva.
Je to také jeden ze základních předpokladů
pro sbírání podnětů a v neposlední řadě k rozvoji
demokracie jako takové.
Osobně mě velmi potěšilo, že na schůzi byly
zastoupeny téměř všechny věkové skupiny a rád
bych povzbudil všechny občany, aby se schůzí
i do budoucna zúčastnili.
Martin Orator

Oslavili jsme 100 let republiky
Bylo 15. 10. 2018, když jsme si ve vedení naší
sokolské jednoty uvědomili, že o necelé dva týdny
později přijde jedno z nejvýznamnějších výročí naší
republiky a zároveň historická událost, která se
za našeho života již nezopakuje.
Před sto lety se stalo mnoho přelomových
událostí a v českých zemích se odehrály věci, které
se z historického a geopolitického pohledu jeví
i dnes jako přelomové a jejichž vyústěním z chaosu
rozpadající se Habsburské monarchie byl nakonec
i vznik Československé republiky.
Nicméně tento historický výdobytek bychom
neměli, kdyby na něj společnost nebyla připravena.
Nový stát byl totiž postaven na hodnotách, které se
shodovaly se sokolskými hodnotami a ideály, jež se
odkazovaly k řeckému ideálu zdraví a souladu těla
i ducha, univerzálního bratrství a lidskosti.
Myšlenkové spojení mezi ideály vznikající
republiky a Sokolu dokládá fakt, že T. G. Masaryk
sám byl přesvědčeným sokolem, stejně jako další
statisíce lidí v Českých zemích.
Bylo nám tedy velkou ctí se k oslavě přihlásit
a zároveň povinností zasadit ji, v duchu původních
hodnot a myšlenek, do kontextu nových výzev,
kterým naše společnosti čelí nyní v roce 2018.
I z tohoto důvodu jsme se rozhodli spojit ji se
spolkem Milion chvilek a zarámovat ji
do celorepublikového
kontextu
probíhajícího
festivalu svobody.

Oslava začala 28. 10. 2018 v 19:18 ve staré
sokolovně v Přibyslavicích přivítáním hostů
a proslovem, který připomněl roli Sokola v historii
naší republiky, a to jak ve formování vojenských
legií, které se staly oporou při Masarykově
vyjednávání, tak rolí humanitní a pomocnou
při registraci a pomoci všem uprchlíkům z pohraničí
při záboru Sudet, tak i v průběhu první světové
války, kdy sokolovny sloužily jako nemocnice.
Jako hlavní sdělení pro současnost jsme
apelovali na každého člověka, aby ve svém
každodenním životě a přístupu k ostatním
pamatoval na laskavost, kritické myšlení a odvahu,
jako
základní
pilíře
naší
demokracie.
LASKAVOST. Laskavost je nejoceňovanější
lidskou vlastností. Laskavost čili jednání s láskou je
totiž lidskost sama. Je to péče a zájem o druhé, bytí
nejen pro sebe, ale i pro druhé. Je to ona Masarykova
humanita, o níž prohlásil: „Humanita je náš poslední
cíl národní a historický, humanita je program
český.“ KRITICKÉ MYŠLENÍ. Kritické myšlení, to
je moderní výraz pro hledání pravdy. Kritické
myšlení je schopnost dobře se tázat. Kritické
myšlení je přesvědčení, že pravda existuje a že má
smysl o ni usilovat. Kritické myšlení je jedinou
skutečně účinnou obranou proti všem druhům
manipulace a tzv. alternativních faktů čili lží.
Kritické myšlení je nezbytné pro orientaci ve stále
složitějším světě. ODVAHA. Osobní odvaha čili
hrdinství není absence strachu, nýbrž překonání
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tohoto strachu. Je to schopnost vykročit z vlastní
komfortní zóny a překonat sám sebe. Je to schopnost
uvést myšlenky v čin. Je to schopnost převzít
zodpovědnost za sebe i svět kolem sebe. Je to opak
lhostejnosti.
Při oslavě výročí proběhlo vztyčení státní vlajky,
vlajky obce i Sokola a společně jsme zapálili 100
svíček. Nezapomněli jsme na památné foto :)
a vychutnali si slavnostní okamžiky při přípitku.

Děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit tuto
historickou událost a také všem ostatním lidem
dobré vůle. Souhrn z akce včetně celého proslovu
lze najít na našich stránkách v sekci Obecně
prospěšné
akce: https://sokolpribyslavice.webnode.cz
Za TJ Sokol Přibyslavice
Martin Orator

Dušan Majer a SpaceX
V pondělí 19. listopadu proběhla další z tradičních
přednášek Dušana Majera s kosmonautickou
tématikou. Tentokrát na téma SpaceX – historie,
současnost a budoucnost. Sešlo se asi 15–20
posluchačů. Protože přednášku pořádá Sokol, tak
jsme se rozhodli ji tentokrát umístit přímo do
sokolovny v Přibyslavicích (dříve byla všechna
setkání s Dušanem M. na hasičce).
Jak bylo již výše naznačeno, tentokrát jsme se
dozvěděli informace o jedné ze společností, která
patří vizionáři Elonu Muskovi. Věřím, že většina
z vás toto jméno už zaslechla, ale kdyby přece
jen někdo netušil, tak tento člověk stojí za takovými

firmami a projekty jako je Tesla Motors, Solar City,
Pay Pal a již zmíněná SpaceX. Ta se stará především
o vynášení raket Falcon, které zásobují buď ISS
(mezinárodní vesmírnou stanici) nebo vynášejí
družice
národním
kosmickým
agenturám
či soukromníkům.
Do povědomí se tato společnost dostala
především tím, že jako první vrací použité první
stupně raket zpět na zem a ty mohou být následně
znovu použity. Dochází tak k výraznému poklesu
ceny pro zákazníky za vynášení družic či jiného
nákladu. Vizí SpaceX je dostat se v dohledné době
(cca 15 let) na Mars a pokusit se jej kolonizovat.
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Přednáška byla jako vždy na profesionální
úrovni a posluchači si tak odnesli určitě pěkný
předvánoční zážitek.

Za TJ Sokol Přibyslavice
Jiří Fryč

DOPIS STAROSTKY OBCE
Vážení přátelé, milí čtenáři,
v tomto nevlídném sychravém počasí, kdy začíná
v domovech vonět vůně vyloupaných jader ořechů
a mnozí z nás včetně mě se konečně dostávají ke
třídění letních fotografií, jsem se rozhodla zpracovat
i krabici fotografií, které mi dala maminka.
Při prohlížení někdy i sto let starých fotek jsem si
uvědomila, že jsem na mnohé tváře již zapomněla,
některé ani neznám. Zamrzelo mě to s vědomím, že
si to nezaslouží. Domnívám se, že adventní doba je
jako stvořená pro to, abychom si naše předky
připomenuli, zapálili za ně svíčku a seznámili s nimi
naše nejmenší. Můžeme jim povídat o tom, jací byli,
co dělali a převyprávět jim rodinné historky, ať už
jsou jakékoli. Já svým dětem nejraději vyprávím

o malé čtyřleté Bohunce, mojí mamince, která
s jednou korunou běžela do pojízdné prodejny
pro kulatý bochník chleba, která k nim jezdila
jednou za týden. Chvíle s mými dětmi při vyprávění
těchto rodinných historek jsou pro mě
nejkrásnějšími.
Děti v rodině jsou radost, i když přinášejí
i spousty starostí. Proto jsem ráda, že se naše obec
rozrůstá nově narozenými dětmi. Letos jsme jich
u nás přivítali celkem šest, jak si můžete
prohlédnout na přiložené fotografii.
Přeji nám všem nalezení času na naše nejbližší
a také klid a pohodu na výše uvedené ohlédnutí
a přípravu dalších nejkrásnějších Vánoc!
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Ing. Iva Hadašová, starostka obce

Národní zemědělské muzeum získalo výjimečně zachovalý „umělecký“ mlýn
V pátek 26. listopadu zahájí pracovníci Národního zemědělského muzea přesun zařízení Spáleného
mlýna z Přibyslavic na Brněnsku do depozitářů muzea v Čáslavi. Jedná se o vzácně dochovaný vodní
„umělecký“ mlýn, který potomci mlynářské rodiny Moučků muzeu věnovali.
Jedná se o zcela výjimečně zachovalý
třípodlažní mlýn se třemi válcovými stolicemi
a dalším příslušenstvím, jako jsou loupačka,
krupník, reforma, rovinný vysévač, a dokonce
i náhradními díly a nástroji. Jako zázrakem se
vybavení Spáleného mlýna v obci Přibyslavice
zachovalo v dobrém stavu, v loňském roce jej
majitelé, potomci mlynářského rodu Moučků,
nabídli do Národního zemědělského muzea jako
dar. Nejstarší části mlynářské technologie pocházejí
z poslední třetiny 19. století a mlýn byl postupně dle
možností vlastníků dovybavován a modernizován
až do roku 1952. Během druhé poloviny 20. století
byl několikrát v provozu pro šrotování, což rozhodlo
o tom, že nebyl nenávratně zničen jako tisíce jiných
mlýnů v Česku. Představuje tak ojedinělý doklad
této potravinářské technologie. Moučkův rod mlýn
spravuje od roku 1882 a po celou dobu objekt
modernizoval. „Předci byli poměrně pokrokoví,
neustále se snažili vylepšovat vybavení mlýna.
Do zemědělského družstva vstoupili prarodiče
dobrovolně až v roce 1974, což ukazuje i na to, v jak
obtížných a nezajímavých podmínkách hospodařili,
když jim mlýn nebyl násilně sebrán. Současně to byl
i důvod, proč zůstalo vybavení zachované. Mlýn již
nejde využívat k provozu a nechtěli jsme si jej nechat
jen pro sebe. Sami bychom rekonstrukci nezvládli
a máme velkou radost, že bude sloužit veřejnosti,“
říká potomek mlynářské rodiny Rostislav Moučka.
Vybavení mlýna bude zařazeno do podsbírky
Doprava a zdroje energie. Záměrem muzea je mlýn
podrobně restaurátorsky zdokumentovat, odborně
deinstalovat a transportovat do depozitáře v Čáslavi.
Navržený způsob celkového konzervátorskorestaurátorského zásahu je řešen tak, aby demontáž
a převoz zařízení nevedly ke znehodnocení a ztrátě
komplexní hodnoty mlýna. Součástí mlýna jsou
velmi zachovalé tři válcové stolice, z nichž jedna má
hodnotné dřevěné obložení, pak také šrotovník,

krupník, reforma, rovinný vysévač, řemenice,
transmise, vertikální a horizontální dopravníky
i spousta náhradních dílů a nářadí. U hlavní
transmise je dochován také elektromotor, který
poháněl mlýn v době, kdy byl nedostatek vody.
Ve mlýně se mlela velmi jemná mouka a dokonce
i několik druhů mouky zároveň. „Takového daru si
velmi ceníme a jsme rádi, že získáváme jedinečný
sbírkový předmět, který projde restaurováním
z prostředků, které jsme získali v rámci výročí 100
let České republiky,“ říká generální ředitel
Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.
„Umělecký mlýn“ – spojení historie
a současnosti
Na přelomu 19. a 20. století se s rozvojem
strojírenství i mlynářství stále více odklánělo
od klasického uspořádání, kdy velké vodní kolo
otáčené proudem vody přes převody pohánělo
vodorovně uložené mlýnské kameny, které mezi
sebou drtily mouku a další produkty. Nově se
prosazujícím prvkem byly vodní turbíny, které
napájely elektromotory, a teprve ty byly pohonem
pro mlýnská zařízení. Objevily se ale také moderní
válcové stolice – robustní stroje, v nichž už melivo
nedrtily „primitivní“ kameny, ale kovové
či porcelánové válce, otáčející se kolem
horizontálních os. Aby byly tyto moderní mlýny i
názvoslovím odlišeny od těch starších, začaly se v
jejich dokumentech i na fasádách objevovat nápisy
jako „válcový mlýn“, „automatický mlýn“, „umělý
mlýn“, či dokonce mlýn „umělecký“. Slovo
„umělecký“ už má v dnešní češtině jiný význam
a i ve své době se setkávalo s výhradami tehdejších
lingvistů.
Národní zemědělské muzeum je státní
příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem
zemědělství. Zabývá se zejména tematikou
zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství,
zahradnictví,
potravinářství,
zpracování
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zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní
krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě
hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři

pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada,
Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby
svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační
činností komplexně pokrývaly
zemědělství a jeho příslušné obory v
celé šíři. Muzeum nabízí řadu
lektorských programů a každoročně
pořádá několik desítek tematických
akcí pro veřejnost.
Více na www.nzm.cz.
Jitka Taussiková
tisková mluvčí
Národní zemědělské muzeum
Tel.: 604 867 970
tiskove@nzm.cz

Nejstarší fotografie mlýna

HISTORICKÉ OKÉNKO
První světová válka v Přibyslavicích
V letošním roce si připomínáme 100 let od ukončení
první světové války, jednoho z nejkrvavějších
konfliktů v historii lidstva, jemuž padlo za oběť více
než 37 milionu lidí. Tato válka, ve své době
nazývaná „velká válka", trvala čtyři roky.
Počátečním impulsem k jejímu rozpoutání byl
atentát na následníka rakouského trůnu Františka
Ferdinanda d'Este dne 28. 6. 1914 v Sarajevu
a za oficiální konec bývá považován den 11. 11.
1918, kdy dle předchozích dohod v 11.00 hodin
dopoledne zavládlo na všech frontách příměří.
První světová válka přinesla nesmírnou bídu
a utrpení i do naší obce. V době vypuknutí války žilo
v Přibyslavicích a Otmarově kolem 500 obyvatel.
Starostou byl Jan Oplatek, rolník z č. 12, řídícím
učitelem Jan Vetiška narozený v Čechách a lesním
Gustav Zvěřina z Jakubova. Prvním citelným
zásahem válečných událostí do života obce se stalo
vyhlášení všeobecné mobilizace v létě roku 1914.
Od tohoto času byli přibyslavičtí muži ve věku 18 až
53 let postupně odváděni na frontu bojovat
za císařepána, tedy za Rakousko-Uhersko. Celkem

odešlo do války z Přibyslavic a Otmarova 101 mužů.
To představovalo pro jejich ženy a potažmo celou
vesnici velkou ztrátu, protože mužskou sílu,
v hospodářství nepostradatelnou, nebylo čím
nahradit. Z mnoha domů odešel nejen otec, ale
i všichni dospělí synové, jako např. z Přibyslavic
č. 4 Jan, František, Václav a Vincenc Štefanovi nebo
z Otmarova č. 11 Eduard, František, Stanislav
a Hynek Bartošovi. Podobně neutěšená situace
vládla i v dalších rodinách. Narukovat musel také
starosta, většina zastupitelů a řídící učitel. Obecní
zastupitelstvo složené z náhradníků se potýkalo
s celou řadou komplikovaných záležitostí, od tlaku
rakouské vlády na poskytování válečných půjček
a neustálých doplňujících soupisů majetku a výnosů
kvůli zvyšování daní až po tragické osudy
jednotlivých místních rodin. Nadřízené úřady
několikrát do měsíce posílaly na obec nejrůznější
příkazy a směrnice k nakládání s polnostmi,
majetkem, ke stravování, vytápění a celkovému
hospodaření domácností, vyžadováno bylo
organizování četných dobrovolně povinných sbírek.
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Speciální
válečná
nařízení
dostávala
od školského úřadu také místní škola. První z nich
přišlo hned v září po mobilizaci a týkalo se
uvolňování žáků z vyučování kvůli pomoci při
polních pracích, kdykoliv si rodina zažádala.V praxi
to znamenalo, že děti chodily do školy jen málo,
protože pracovní síly v zemědělství zoufale chyběly.
Na jaře byla situace tak kritická, že školní rok
1914/15 skončil v Přibyslavicích už 31. března.
Dalšími nařízeními byly školní děti úměrně svému
věku vtahovány do válečných záležitostí. Sušily
a sbíraly houby i ostružinové listí na čaj pro vojáky,
v hodinách ručních prací vyráběly vojákům
ponožky, nátepníčky, kukly a mnoho dalšího.
V rámci centrálně organizovaných sbírek museli
žáci často chodit po domech a prosit o papír, kovy
nebo obnošené šatstvo. Protože se nevědělo, jak
dlouho válka potrvá, bylo učitelům nařízeno, aby
odrostlejší chlapce podchytili coby budoucí vojáky.
Postupující válka přinesla všeobecnou drahotu
a nedostatek potravin, oblečení, otopu i dalších
základních potřeb. Ke stravovaní obyvatelstva vláda
vyvinula přídělový systém, podle něhož byly
potraviny v omezeném množství prodávány
jednotlivým osobám na „lístek". Lidé trpěli
podvýživou, která zapříčinila rozvoj mnoha nemocí.
Oslabení jedinci rychle umírali na souchotiny nebo
na zápaly plic. Také bojovníky na frontě
neohrožovaly na životě jen zbraně nepřítele, ale
i epidemie tyfu, úplavice, cholery a dalších infekcí.
Rodiny vojáků toužebně očekávaly dopisy z fronty
a zároveň se děsily, že jim pošta doručí úřední
oznámení o úmrtí.
V první polovině roku 1918 začínalo být jasné,
že válka se chýlí ke konci. Rakouská monarchie
skomírala a to probudilo ve většině Čechů
a Moravanů dlouho potlačované národnostní
uvědomění. Poměry se natolik rozvolnily, že dne
14.6. 1918 mohla být ve Velké Bíteši uspořádána
veliká národní slavnost. Společně s dalšími obcemi
okresu se jí zúčastnily i Přibyslavice. Některé obce
vyslaly svoje lidi v krojích na ověnčených vozech.
Celkově bylo vozů asi 100. Účastníci slavnosti se
vydali ve čtyřstupech na výletiště Letnou a průvod

byl tak dlouhý, že zatímco jeho začátek už byl v cíli,
konec ještě v Bíteši na mostě. Na náměstí řečnili
čeští poslanci a slavnost byla zakončena zpěvem
a tancem. V dalších měsících následoval sled
událostí, který vyvrcholil vyhlášením samostatného
Československa dne 28. 10. 1918. Celý národ jásal
a radoval se z nabyté svobody.
Po této události přibyslavičtí a otmarovští vojáci
jakožto českoslovenští občané už nemuseli bojovat
za Rakousko a mohli se začít vracet domů ke svým
rodinám. Přibyslavice zažívaly hodně radosti, vždyť
mnozí otcové neviděli svoje rodiny čtyři roky.
Ve zdraví také přicestovali dva odvážní legionáři,
Josef Hotárek z Ruska a František Burian z Itálie.
Všichni však takové štěstí neměli. Dvanáct mužů
z Přibyslavic a sedm mužů z Otmarova se domů
nikdy nevrátilo. Smrt na bojišti našli z Přibyslavic –
František Fuksberger č. 2, Jan a Vincenc Štefanovi
č. 4., Karel Sojka č. 14., František Procházka č. 41.,
Antonín Cypris č. 45., František Srbecký č. 49.,
Stanislav Štefan č. 51. a z Otmarova – František
Mach č. 5., Josef Burian č. 7., Eduard a Stanislav
Bartošovi č. 11., Ludvík Limberk č. 14., Karel
Studený č.19.
Další vojáci zemřeli v zajetí, převážně v ruském.
Byli to z Přibyslavic – Josef Prokeš č. 17., František
Oplatek č.20., František Božek č. 55., František
Moudrý č. 57, z Otmarova – Jan Hudec č. 12.
Jedenáct mužů přišlo domů zraněných, dva
z nich na následky zranění zemřeli. Byli to
hostinský Hynek Urbánek z Přibyslavic č. 18
a Lambert Burian z Otmarova č. 6. Někteří další
zůstali v trvalé invaliditě.
Celkem válka připravila o život 21
přibyslavických mužů. V poválečných letech
plánovala obec postavit padlým vojákům pomník.
Pro jeho umístění byl upraven před školou malý
parčík s lípami, ale k samotné realizaci pomníku
nikdy nedošlo. Podaří se pomník vybudovat naší
generaci?
V příštím čísle se budeme věnovat první světové
válce v Radoškově.
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Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

ZVEME VÁS…
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Vánoční
domácí zabíjačka
10. ročník
22. a 23. prosince 2018
Vás zve na posezení s hudbou a ochutnávku domácí
zabíjačky.
22. 12. 2018 posezení v sále hasičské zbrojnice od 15:00 hod.
Občerstvení:

pivo
svařák
káva
grog

polévka
ovar
pečený vrabec
zapékané jitrnice a jelítka
guláš
Menu:
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Prodej zabíjačkových produktů
neděle 23.12.2018 od 8:30 hod.
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