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 Velikonoční svátky. Všem občanům přejeme pokojné a radostné prožití









velikonočních svátků. Sváteční bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla budou
v průběhu velikonočních svátků takto:
- 30.3. Velký pátek – 15.00 hodin
- 1.4. Zmrtvýchvstání – 10.30 hodin
Jubilanti. V lednu oslavili narozeniny pan František Dřímal, pan Andrej Žiga a
pan Miroslav Ličko – 65 let, paní Alena Fibingerová a pan Karel Dubovan – 60 let.
V únoru slavili narozeniny pan Drahomír Skládaný – 93 let, paní Božena
Leskovjanová – 70 let a paní Anna Stoličková – 60 let. V březnu slaví narozeniny
paní Ludmila Motyčáková – 70 let, pan František Fibinger – 65 let a pan Miroslav
Pánik – 60 let. Srdečně všem blahopřejeme (i těm, kteří nechtějí své jubileum
zveřejňovat) a přejeme hodně zdraví, štěstí, požehnání a spokojenosti.
Narození dětí. V lednu se narodil Robert Rolník a v únoru se narodil Oliver
Janočko. Blahopřejeme rodičům a přejeme jim hodně zdraví, trpělivosti i radosti a
Božího požehnání.
Úmrtí. V lednu opustili naše řady pan Miroslav Mižikár, paní Justina Mizeráková
a pan Zdeněk Saliger. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Kulturní komise připravuje. V sobotu 7.4.2018 se uskuteční Vítání jara (sraz
bude v 10.00 hodin na Návsi) a v tělocvičně proběhne Velikonoční turnaj v tenise.
Den země se uskuteční v sobotu 21.4.2018, sraz bude v 9.00 hodin na parkovišti u
Obecního úřadu. Jedná se o procházku lesem spojenou s úklidem toho, co do lesa
nepatří. Pořádají myslivci AGH Bernartice. Soutěž mladých hasičů PÚ CTIF proběhne v neděli 22.4.2018 od 9.00 hodin na hřišti. Pálení čarodějnic se bude
konat v pondělí 30.4.2018 od 16.30 hodin na hřišti. Pořádají hasiči, občerstvení
zajištěno.
Připravované akce (část). Probíhá oprava hřbitovní zdi, márnice, dále kaple
v Bukové a u paneláků. Ještě v dubnu bychom chtěli zahájit stavbu školního
hřiště, které by sloužilo nejen škole, ale také veřejnosti, otevřeno by mohlo být
(doufám) už o prázdninách. V květnu přibude na obec nový 9-ti místný osobní
automobil, který bude sloužit pro potřeby obce a spolků v obci. V loni jsme začali
připravovat akci „kompostéry“ a snad během léta budou k dispozici. V současné
době upravujeme v domě čp. 97 (Spielvogelová) stávající volné prostory na dva
byty. Na jaře bychom chtěli upravit do přijatelnější podoby zbořeniště „Sirkárny“
a okolí s cílem zvýšit bezpečnost účastníků provozu a přehlednost tamní zatáčky.
V květnu až červnu by měl být vytvořen na valu za hřištěm uzavřený, uměle
vytvořený okruh pro jízdu na kole, který je možno projíždět bez šlapání –
„Pumptrack“. Do pohybu se zapojuje celé tělo, je to zábavný prostředek pro
zlepšování fyzické kondice. Navržen je tak, aby byl jednak zábavný a současně
bezpečný pro všechny typy cyklistů. Na pumptracku je možno používat jakékoliv
kolo, ať už k tomu určené - MTB, BMX, ale pro vyzkoušení i trekové kolo nebo i
dětská odrážedla. Dále bychom měli ještě letos zahájit „Stavební úpravy ZŠ –
učebny a archív“, možná i „Vodní zdroj“ – přivaděč a úpravy ve vodárně. A
hasiči se těší na staro-novou cisternu…
Mojmír MICHÁLEK
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