ÚNOR 2011

Ročník XVIII., č. 2

15. února 2011

5,- Kč

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
22. února bude zastupitelstvo schvalovat rozpočet obce.
Pak Vám v našich novinách přineseme stručný komentář a přehled toho, co bychom chtěli letos zrealizovat. Mezi jinými by mělo
být schváleno i zahájení výstavby nového kulturního a informačního centra (KIC) v Zašové. Na tuto stavbu obdržela naše obec již
v loňském roce příslib dotace ve výši 20 mil. Kč z Regionálního
operačního programu Střední Morava. V současné době dopracováváme projekt pro stavební povolení. Z něho by měly být zřejmé celkové náklady stavby, které zatím odhadujeme na cca 60
mil. Kč. Na dofinancování této stavby bychom chtěli využít úvěr.
S tím souvisí výběrové řízení na financující banku, které v současné době také realizujeme. Pak bude následovat výběrové řízení
na dodavatele stavby. Administrativní záležitosti kolem přípravy
celé akce a také zajištění smluvních podmínek pro dotaci jsou
náročné na čas, a proto se předpokládá, že by vše mohlo být vyřízeno do září, kdy bychom chtěli výstavbu nového objektu zahájit.
Stavba KIC je navržena v prostoru u potoka a jeho realizace by
měla být možná i bez zbourání staré hospody se sálem. Proto se
předpokládá, že by po dobu výstavby všechny kulturní akce probíhaly jako doposud ve starém sále. Nutné však bude zbourat starý
bytový dům č. 39 (po p. Stromšíkovi). S jeho demolicí bychom
chtěli začít hned v jarních měsících. Do jara by měly být pokáceny
všechny nálety a část starého sadu za domem č. 39.  Dokončení
nového kulturního zařízení předpokládáme do konce roku 2012.
Následně by pak měly být zahájeny práce na úpravě celé návsi, to
by již měla být zbourána i stará hospoda se sálem a celý prostor
by měl být rozčleněn na několik funkčních celků – zastřešená část      
u Domu služeb a víceúčelové plochy pro posezení, trhový prodej a
autobusovou zastávku, dále parkoviště, zpevněné plochy a zeleň.
Na realizaci návsi se zatím nepodařilo dotaci zajistit, budeme se
o ni pokoušet i v následujících letech. Pokud by se to nepodařilo,
probíhala by realizace pouze z vlastních prostředků, což by znamenalo omezení jiných obecních investic.
Ing. Anna Mikošková

Zprávy z obce
Usnesení ze 4. schůze Rady Obce Zašová,
konané dne 29. prosince 2010
Rada schválila
1. rozpočtové změny podle přílohy Změny rozpočtu 2010 – IV.
Schválena byla dotace na opravy mostků po povodňových ško-

dách – příjmy a výdaje se tedy navýšily o 1 488 000,- Kč. Dále byla
provedena změna v závazných ukazatelích přesuny v celkové výši
84 000,- Kč.
2. dodatek smlouvy č. 2 mezi obcí Zašová a   firmou REPONT
s.r.o., která je dodavatelem stavby „Zašová – odstranění povodňových škod“, o prodloužení termínu dokončení této akce do
05/2011. Důvodem posunutí termínu jsou nevhodné klimatické podmínky pro provádění určitých prací, které nemohou být
z technologického hlediska prováděny za nízkých teplot.
za radu obce Zašová
Ing. Anna Mikošková
        starostka

      

            Jiljí Kubrický
            místostarosta

Usnesení z 5. schůze Rady Obce Zašová,
konané dne 10. ledna 2011
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada schválila
1. roční licenční smlouvu k provozování děl prostřednictvím
reprodukčních přístrojů mezi obcí Zašová a OSA.
2. podmínky pro vysílání záznamu zasedání zastupitelstva v kabelové televizi.
3. žádost MŠ Zašová o zapůjčení aparatury na Dětský maškarní
karneval v sobotu 12. 2. 2011 v Kulturním domě ve Veselé.
4. smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí NN na veřejné osvětlení.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Zašová jako povinným a Svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko jako oprávněným z věcného břemene
na umístění a provozování stavby „Modernizace autobusových
zastávek Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“, jejich
opravy a údržby na obecních pozemcích parc.č. 252, 80/1, 817,
1407/1, 239/4, 1306/1 v k.ú. Zašová a parc.č. 891/6, 334/6, 1/2
v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí.
6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení vodovodní, kanalizační, plynovodní a TKR přípojky do obecního pozemku parc.č. 1863/3 v k.ú. Zašová.
7. Smlouvu č. 4120646557 mezi Obcí Zašová a ČEZ Distribuce
Děčín o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě – připojení KIC.
8. mandátní smlouvu mezi Obcí Zašová a MCI servis Zlín na zpracování zjednodušeného zadávacího řízení na poskytnutí investičního úvěru.
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9. kupní smlouvu mezi obcí Zašová a firmou Block Valašské Meziříčí na odkup vozidla Citroen Berlingo SPZ 7A0 0721.  

Rada neschválila
10. prezentaci obce v mapě Valašské Meziříčí od firmy Agentura
Krátký production.
11. žádost MS Vichury Veselá o celoroční výjimku k vjezdu na
cyklostezku.

Rada vzala na vědomí
12. pohledávky po lhůtě splatnosti k 10. 1. 2011.
13. stanovisko MV, odboru dozoru a kontroly veřejné správy ke
zveřejňování usnesení RO.
14. činnost výjezdové jednotky a činnost hasičské mládeže a preventivní prohlídky SDH Veselá za rok 2010.
15. Rada vzala na vědomí výtěžek Tříkrálové sbírky, v Zašové bylo
celkem vybráno 102 tis. Kč.
za radu obce Zašová
Ing. Anna Mikošková
                                                    Jiljí Kubrický
              starostka                                                                             místostarosta

Plán zasedání Zastupitelstva Obce Zašová
a plán zasedání Rady Obce Zašová na rok 2011
ZASTUPITELSTVO OBCE :
měsíc
datum
hodina            místo konání
-------------------------------------------------------------------------------únor (pracovní) 08.02.2011
17.00 zas. místnost OÚ
únor
22.02.2011
17.00 zas. místnost OÚ
květen
17.05.2011      
17.00 KD Veselá
srpen
16.08.2011
17.00 zas. místnost OÚ
listopad
15.11.2011
17.00 zas. místnost OÚ
-------------------------------------------------------------------------------RADA OBCE :
měsíc
datum
hodina             místo konání
-------------------------------------------------------------------------------leden
10.01.2011
15.30      kancelář starosty
únor
07.02.2011
15.30            kancelář starosty
březen
07.03.2011
15.30
kancelář starosty
duben
11.04.2011
15.30
kancelář starosty
květen
09.05.2011
15.30
kancelář starosty
červen
06.06.2011
15.30
kancelář starosty
červenec
11.07.2011
15.30
kancelář starosty
srpen
08.08.2011
15.30
kancelář starosty
září
12.09.2011
15.30
kancelář starosty
říjen
10.10.2011
15.30
kancelář starosty
listopad
07.11.2011
15.30
kancelář starosty
prosinec
12.12.2011
15.30
kancelář starosty
     
VYBÍRÁNÍ VODNÉHO VE VESELÉ
Obecní úřad v Zašové upozorňuje občany ve VESELÉ,
že v sobotu 26. února 2011 se bude  zapisovat a vybírat  
vodné  ve VESELÉ.
Cena za l m3 vody činí 22,- Kč.
Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK a.s. Vsetín.

Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2010
Datum: 16. 2.
Téma jednání: rozpočet na r. 2010, granty a příspěvky
Přítomni: Mgr. Krčmář, Mgr. Hajda, Mgr. Daňková, p. Daněk
Datum: 4.8.
Téma jednání: čerpání rozpočtu 1 – 7 /2010, rozpočtové změny,
granty, splátka půjčky TJ Veselá – vlek
Přítomni: p. Španer, Mgr. Hajda, Mgr. Daňková, p. Daněk
Datum: 30. 9.
Téma jednání: čerpání rozpočtu 1 – 9 /2010, rozpočtové změny,
granty
Přítomni: p. Španer, Mgr. Hajda, p. Daněk
Účast v r. 2010 (členové za období 2006 – 2010)
p. Španer Miroslav 2x
Mgr. Krčmář Jaromír 1x
Mgr. Hajda Václav 3x
Mgr. Daňková Taťána 2x
p. Daněk Tomáš 3x
Datum: 3.12.
Téma jednání: plnění rozpočtu 1 – 11 /2010, rozpočtové změny,
projednání rozpočtového provizoria na r. 2011, projednání
pověření RO rozpočtovými změnami s finančním limitem
Přítomni: Ing. Měsíc Marek, Ing. Bernkopf Jaroslav, Ing. Čáň
David, Mgr. Daňková Taťána, Měsíc Michal, Ing. Plandor Jiří,
Plandor Zdeněk, Trčka Pavel, Ing. Vičan Jaromír
Účast v roce 2010 (členové za období 2010– 2014):
Přítomní byli všichni členové výboru
Vyhotovila: Z. Vlčková

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2010
Kontrolní výbor pracoval ve složení:
Předsedkyně: Korábečná Ludmila
Členové:  Pavel Vrabec
Milan Malík
Zdeněk Cabák
Štěpán Marek
V roce 2010 se výbor sešel celkem 5x. A to 2x před a po
kontrolách spolků a organizací čerpajíccíh finance z obecního
rozpočtu. Dále 2x před a po Zašovské pouti, kdy výbor pomáhá
finanční komisi s výběrem poplatků od stánkařů. Naposledy se
výbor sešel koncem roku, aby zhodnotil svoji činnost v roce 2010
V roce 2010 nebyl žádná mimořádná událost, jež by vyžadovala
šetření výboru.
       za kontrolní výbor
Ludmila Korábečná, předsedkyně

Zpráva o činnost Kulturní komise v roce 2010
Kulturní komise pracovala od ledna do prosince 2010 ve složení:
Předsedkyně:
Členové:

Mgr. Marta Procházková
Marie Dořičáková
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Svatopluk Nepala
Daniel Taraba
Mgr. Svatava Trčková
V roce 2010 se kulturní komise scházela dle potřeb k projednání
činnosti a zajištění kulturních akcí plánovaných pro rok 2010,
minimálně však jednou za měsíc. Zápisy se schůzí jsou založeny
u paní Procházkové. Členové komise se akcí aktivně účastní a
pomáhají při jejich zajištění.
Hlavní akce pořádané a zajišťované členy kulturní komise v roce
2010:
Maškarní bál pro děti, Košt slivovice, Fotosoutěže, Pálení čarodějnic, Kácení máje, Pohádkový les, Pasování prvňáčků na čtenáře, Slavnostní otevírání cyklostezky, Zašovská pouť, Dětský den
ve Veselé, Koncert staré hudby, Zašovské slavnosti, Rozsvěcení
vánočního stromu, divadelní představení (CHAOS, DiGoknu),
Kurz počítačů pro seniory
Zapsala: Procházková

Zpráva o činnosti komise výstavby a
životního prostředí za rok 2010
Komise výstavby a životního prostředí se v roce 2010
sešla 5x. Termíny jednání nebyly stanoveny v pravidelných intervalech, Komise se scházela dle potřeb k projednání stavebních
záležitostí a záležitostí na úseku životního prostředí.
Na úseku stavební činnosti se komise vyjadřovala k jednotlivým stavbám ať už obecního či individuálního charakteru.
Komise se také zabývala majetkovými záležitostmi (jako prodeje
obecních pozemků, výkup pozemků, nájemní smlouvy na pozemky, zřizování věcných břemen apod.) a projednáváním dílčích
změn územního plánu obce.
Na úseku životního prostředí se jednotliví členové
zúčastňují místního šetření při povolování kácení stromů rostoucích mimo les.
Zapsala: Prasličáková

Z naší ZŠ
Memento
Ve středu 2. února 2011 k nám do školy zavítal nový žák
jménem  Michal Otava .
Při jeho vyprávění o  životě nám běhal mráz po zádech.
Téměř jsme nemohli uvěřit tomu, jakou trosku z mladého člověka
dovedou udělat drogy. V průběhu deseti let intenzivního „braní“
se z pohledného a chytrého mladíka stalo něco, co jen vzdáleně
připomíná člověka.
Ani on sám tomu zpočátku nevěřil. Pro to, aby si sám
odůvodnil, proč si drogu musí vzít, si vždy našel ten   správný
důvod. Pro to, aby si sám odůvodnil, proč si drogu   nevzít , si
nikdy důvody ani nehledal! A najednou už bylo příliš pozdě celý
ten kolotoč zastavit.Už bylo pozdě vrátit život jeho dívce, která
se předávkovala, bylo pozdě vymazat z hlavy roky ve vězení, kde
byl umístěn za zneužívání návykových látek a krádeže, bylo příliš
pozdě zbavit se halucinací, které ho obtěžovaly stále častěji a častěji ….

Pokud vám tyto řádky připomínají děj známé knížky Radka Johna, pak tušíte správně.
V rámci školní protidrogové prevence u nás proběhlo
představení agentury Rajcha na motivy knihy Memento. Žáky
tato problematika zaujala natolik, že jsme  ještě následující hodiny věnovali diskusi o drogách.
                                                                                             metodik školní prevence                                                                                            
    
                  Yveta Randusová

Zápis do 1. třídy
V únoru začíná 2. pololetí a z dnešních prvňáčků se už
stávají opravdoví školáci. Kdo zaujme místo nováčků příští rok?
Jsou to děti, které přišly 2. února k zápisu.
Tak jako každý rok i letos se chodby školy zaplnily dětmi,
které byly plné očekávání. Některé šly odvážně a bez rozpaků, na
některých tvářích bylo vidět mírné obavy. Nicméně děti předvedly, že ve školce nezahálely a že umí poznávat barvy, malovat, recitovat i zpívat a také začínají počítat.
Děti byly za své výkony odměněny malými dárky a těšíme se, že v září přijdou do školy s radostí a úsměvem na tváři.
Také bychom chtěli poděkovat žákům 9. ročníku a naší
výchovné poradkyni p. Rosaně Kolomazníkové za pomoc při realizaci této akce.
Kolektiv učitelek 1. stupně

Společenská kronika
našich občanů
Jubilanti – leden 2011
75 let – Olga Krůpová, Ilonka Strouhalová, Marta Porubová
80 let – Jarmila Mičolová, Anna Černochová
88 let – Jiřina Hejtmánková

Vzpomínky

V lednu a únoru letošního
roku vzpomeneme nedožitých 100 let p. Marie
Novosadové a p. Bedřicha Novosada.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

3. února uplynulo 5 let od úmrtí mého
manžela, Josefa Zetka.
S láskou vzpomíná manželka a rodina
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Program Klubu důchodců
(únor - březen)
Dne 24. února 2011 si připomeneme třetí
smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan
Stanislav Škrobák.
S láskou vzpomíná rodina.

27. 2. uplyne jeden rok od úmrtí
paní Milady Krůpové.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami,
sestra s rodinou a švagr s rodinou.

23. 2. – Masopustní veselí v teorii i praxi – pohodové odpoledne
25. 2. – pátek! – sál OB – 18 hod. – účast na divadelním
                 představení souboru CHAOS – „Okénko“
2. 3. – zábavné odpoledne se zpěvem při harmonice
                 paní Marty Porubové
             –17 hod. – schůzka výboru
9. 3. – individuální setkání – program si účastníci vytvoří sami
10. 3. – 13.30 hod. – setkání bývalých pracovníků školství
16. 3.– anti-aging pro mozek – smyslové a paměťové hry
Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé

Divadlo CHAOS opět v Zašové

Vzpomínka na Tebe jestále živá,
kdo v srdcích žije,
ten nikdy neumírá.
Dne 5. března uplyne 10 let od úmrtí paní
Marie Mičolové, roz. Dobiášové. Vzpomínají
dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami.

Blahopřání

26. 2. se dožívá 82 let náš tatínek a dědeček,
pan Zdeněk Krůpa. Hodně štěstí a pevné
zdraví přejí děti s rodinami, bratr Jaroslav
s rodinou a švagrová Karla s rodinou.

KULTURA
Dětský karneval v Zašové
V neděli 6. února odpoledne se konal v sále OB dětský karneval.
Pro ty, kdo nestihli nebo nemohli přijít, přinášíme alespoň fotografii tančících dětí. Více obrázků naleznete na stránkách obce.

Kulturní komise při OÚ zve srdečně všechny občany
na přestavení oblíbeného divadelního spolku CHAOS z Valašské
Bystřice. Tentokrát si soubor připravil komedii Olgy Scheinpflugové – Okénko. Takto o hře hovoří sami „chaosáci“:
„Okénko - Olga Scheinpflugová Situační komedie o tom, kterak se
etik Johánek jednou napil a hroutí
se mu svět.
Roztomilý, nepraktický a života
neznalý profesůrek Jakub Johánek
zcela mimořádně oslavuje s přáteli
v nočním klubu a nezvyklé množství
spotřebovaného alkoholu mu způsobí dočasný výpadek paměti. Docent
Johánek má spíš než okénko pořádné okno! Vše je o to složitější, že se
má stát bohatým dědicem a mnozí z
jeho okolí chtějí jeho okénka využít ve
svůj prospěch. A kolem chudáka etika Johánka se roztáčí kolotoč intrik
a činů vpravdě neetických!
Děj této téměř zapomenuté komédie
na jevišti oživuje atmosféru staré
prvorepublikové Prahy.“

Představení se koná v pátek 25. 2. 2011 v 18.00 hod.
v sále OB v Zašové.
Vstupné je 50,- a 30,- Kč.

Kurz dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny

Místní akční skupina Rožnovsko ve spolupráci s Obcí Zašová
pořádá v sobotu 19. března 2011 kurz dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny. Jedná se o školení, v němž se zájemci dozví a
také si prakticky vyzkouší, jak lze vytvořit z běžné zeleniny ozdobu svého stolu, jak ozdobit chlebíčky, jednohubky, obložené mísy,
ozdoby pro děti nebo košíky.
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Vaše příspěvky
Fotbalový ples se vydařil

Ukázka práce - květy z červené řepy
Kurz bude probíhat od 9.00 do 12.00 a po pauze na oběd od
13.00 do 16.00 hod. Kurz povedou zkušení lektoři z ISŠ-COP
z Valašského Meziříčí. Zájemci o kurz uhradí pouze náklady na
použitou zeleninu, a to ve výši 100 Kč.  Celá akce bude probíhat
v Klubu důchodců, proto prosíme zájemce, vzhledem k omezenému počtu míst, o závazné přihlášení a uhrazení poplatku. Zájemci
se mohou hlásit u paní Procházkové na tel. čísle 571 627 826 nebo
emailem: prochazkova@zasova.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
Kam za kulturou v okolí

Valašské Meziříčí - M-klub
18. 2. Zámecký ples
19. 2. Prago union, koncert pražské hip hopové skupiny
22. 2. Divadlo Schod - Kompot
24. 2. Xavier Baumaxa, koncert

Valašské Meziříčí - S-klub
16. 2. Koncert klasické hudby - Ivan Vokáč (violoncello),
              Veronika Böhmová (klavír)
17. 2. Marc Camelotti - Miláček Anna, komedie
2. 3. Neil Simon - Poslední ze žhavých milenců
             (účinkují Petr Nárožný a Simona Stašová)
5. 3. Blanka Fišerová - Zachraňte pohádky!

Rožnov pod Radhoštěm - T klub
15. 2. Stadlerovo klarinetové kvarteto
19. 2. Retroples
24. 2. Milostný trojúhelník, divadelní představení

Po dvou letech se do zašovského kulturního stánku vrátil
Fotbalový ples. A byl to návrat ve velkém stylu. Stovka přítomných se skvěle bavila při výborné skupině OK Duo, noční bar byl
neustále v pernamenci a tanečníci nenechali historické parkety
odpočinout. Pro hladové byl připravený skvělý guláš či klobásky. Vrcholem večera byla tombola, která na rozdíl od jiných akcí,
hýřila velmi hodnotnými cenami. Za ně patří poděkování všem
sponzorům. O výborné úrovni akce také vypovídá skutečnost,
že téměř všichni návštěvníci po vylosování tomboly neopustili
skvěle nazdobené stoly, ale naopak donutili kapelu hrát až do páté
hodiny ranní. A že se všichni rozcházeli téměř za světla, je jasné.
Ta „chodníčková“ vždycky člověka trošku zdrží. Takže příští rok
– naviděnou.
Vladimír Štěpán

Fotbalový oddíl TJ Zašová děkuje sponzorům
Fotbalového plesu 2011
Fa MÉZL – JANÍČEK Zašová
COBBLER  Zašová
PD CLEAN CONSTRUCTION, L. Skýpala VZOD  Zašová
STYLO – p. Jaroslav Marek
EP Rožnov pod Radhoštěm
EASY GARDEN - p. Libor Čaňo
Durčo korbačíky
JANEK s. r. o. Rožnov p. R.
COMEP – p. Tomáš Melichařík
Jaroslav Einšpiegl
FANA s.r.o. Zašová
Styrol a.s. Val. Meziříčí
Restaurace Šaman Val. Meziříčí
Active colour Val. Meziříčí
Potraviny p. Macháčková
Pohostinství U Petřeků Zašová
Ing. Petr Němec - fin. poradce
SANTÉ p. Davidová
DELIKATES -  Eva Krůpová
Naše Valašsko
Tipsport  U Strnadlů
Mléčná jídelna U Mamulky VM
TELKO  Zašová - p. Toman
Dřevovýroba  p. Vlček
HUSQVARNA p. Šupler
Grafia nova tiskárna Rožnov
Plynoservis Libor Koláček
Pohostinství Skála Zašová
Mlékárna Val. Meziříčí
Obecní úřad Zašová
Renov Miroslav Španer
B & L textil Čaňová Lenka RPR
Solná jeskyně Zašová - p. Trčka
Bowling U klokana Val. Meziříčí
Autodoprava p. Dvořáková
Block a.s. Valašské Meziříčí
Pohostinství U Václava Zašová
Řeznictví a uzenářství p. Hudec Zašová
Repont Hrachovec
Unipar pan Miroslav Šupler
Bonver Zašová
Maměnka Lubušín Pustevny Vít Pavel
Richard Pavlica
Unicorno s.r.o. Jan Blabla
PIPE SYSTEMS s.r.o.
Pálenice Šnek Zašová
Vladimír Vašát slivovice
VAPOL Zašová
Jiří Palacký
Masáže p. Marie Palátová
Störi Mantel pan Frňka
VCES D. Čaňo
HTipol Halašta Zašová
TWW Window Holding Zašová
Bufet v hale – Martina Mičolová
Autodoprava p. Václav Dobrozemský
Kadeřnictví Gabriela Danielová
ROBE lighting s.r.o. Val. Meziříčí
Krytý bazén Val. Mez.p. Hadašová
Cykloservis p. Oldřich Mechl Zašová
DECORAPLAST – p. Ivo Orava
Autoopravna Libor Snoza Zašová
Studio Niké Val. Meziříčí
Klempířství a pokrývačství – Vl. Urban
ZC s.r.o. Valašské Meziříčí
Klempířství – pokrývačství M. Kopecký Zašová

Sousedský ples – poděkování
Každoročně pořádáme ples, který je jako naše strana
- lidový. Na Sousedský ples proto rád zavítá i ten, kdo se třeba
necítí být hvězdou tanečního parketu a ani šaty nemusí být podle poslední módy...  Zřejmě i to je důvod obliby našeho plesu.  Ale
protože každá legrace něco stojí, jsme vděčni našim četným sponzorům. Děkujeme i obsluze baru, šatny a samozřejmě  Vám všem,
kdo jste přijali naše pozvání. Vždyť to, že zde i letos vládla příjemná, pohodová atmosféra, je především Vaší zásluhou. Tak dá-li
Bůh, nashledanou na Sousedském plese 2012.
Výbor MO KDU-ČSL
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Tříkrálová sbírka
V letošním roce proběhla v naší obci již po jedenácté tříkrálová
sbírka. V Zašové se letos vybralo 81 608,- Kč a ve Veselé 21 193.Kč. Celkem tedy je to 102 801,- Kč, což je o 5 194,- Kč více než
v loňském roce.

Děkujeme všem, kteří přijali u svých dveří malé koledníky, děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří rok od roku s ochotou věnují svůj čas charitativní činnosti a velké poděkování patří všem
malým koledníkům, protože bez jejich zpěvu u každých dveří by
celá sbírka nebyla tou pravou „tříkrálovou sbírkou“.
Eva Borovičková
                                        

INZERCE

Hledám dlouhodobý pronájem bytu v Zašové,
případně i jeho koupi.
Tel.: 776 889 866

Koupím stavební pozemek pro stavbu rodinného domu
v k. ú. Zašová.
Tel. 604 602 427, email: bobina.sw@seznam.cz

KOMINICTVÍ
provádím kontrolu a čištění spalinových cest – komínů
včetně vydání zprávy o provedené kontrole dle
NV č. 91/2010 platné od 1. 1. 2011 Pavel Čáň, Zašová 605
tel. 777 021 423, e-mail: pavel.can@seznam.cz
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