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Když Vánoce obílí stromy sněhem,
tak je posype jaro květem.
Prosinec proměnlivý a vlahý,
nedělá nám zima těžké hlavy.

Štědrý den je od nepaměti spojován se spousty lidových pověr a zvyků. Připomeňme si
některé z nich.
Naši předci například věnovali velkou pozornost při prostírání štědrovečerního stolu.
Většinou se symbolicky na jeden roh pokládal pecen chleba, aby měla rodina stále co do úst. Na
druhý roh trocha všeho, co pole dalo, aby i v následujícím roce byla dobrá úroda. Na třetí roh se
pokládaly peníze, které měly slibovat blahobyt. Na čtvrtý roh nebo pod stůl se pokládala miska na
kousky jídla pro dobytek a slepice. Samotný stůl se pak obepínal řetězem nebo provazem, což mělo
zaručit ochranu stáda ovcí před vlky, ochranu statku před zloději a také soudržnost rodiny po celý
rok. Řetěz nebo provaz potom hospodyně stočila do kruhu a do něj se sypalo slepicím. Slepice,
které zobaly mimo kruh, byly tzv. „tulačky“, které zanášely mimo hnízdo.
K těm méně známým patří tyto pověry, které se týkaly svobodných žen a dívek.
Na Opavsku všecky odrobinky a šlupiny z jablek a z ořechů nechávají v koutě za stolem do
Štěpána. Na Štěpána svobodná dívka vysype je na zahrádku pod okny, pozorujíc, přiletí-li na ně
vrabec, straka, vrána nebo holub, dle toho dostane se dívka ještě toho roku za hofera, chalupníka,
sedláka neb i za pána. Po večeři dívka posmetá v jizbě i v síni smetí, vezme je do klína, vysype jimi
na křižných cestách kolo, postaví se do něho poslouchajíc: Zpívá-li kohout, dostane zpěváka, slyší-li
střeliti, vdá se za myslivce atd.
(úryvky z knih: Moravský lid, F. Bartoš 1892;
Velká kniha lidových obyčejů a nápadů, M. Bestajovský , CPress 2019)

Vážení spoluobčané,
poslední letošní číslo našeho Zpravodaje vychází v čase, který je předzvěstí toho, že se opět
přiblížily nejkrásnější svátky roku, svátky vánoční. Letošní svátky budou trochu jiné, poznamenané
koronavirem. Snad každý má aspoň částečné obavy před touto pandemií. V každém případě je
potřeba mít před touto nemocí respekt. Dodržujme proto přijatá vládní opatření a omezení. Je to ku
prospěchu nás všech, je potřeba zastavit šíření infekce. Snad bude zase líp.
Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, v této zvláštní době, jménem zastupitelstva obce,
obecního úřadu i jménem svým příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2021 Vám přeji
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti, jak v osobním tak i pracovním životě.
Antonín Goňa, starosta
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ZO Rokytnice na svém XX. zasedání, konaném dne 9.10.2020 mj.:
-

dle ust. § 6 odst. 5 písm. e), dle ust. § 55 odst. 1 a za použití ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona
projednalo Zprávu o uplatňování Územního plánu Rokytnice za uplynulé období 05/2016 –
05/2020.
schválilo rozpočtové opatření č. 6/2020.
schválilo plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2020 – 2021.
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu dodavatele projektové dokumentace pro společné
povolení, včetně dokumentace pro provedení stavby na akci obnova místní komunikace Malá
strana společnosti NELL PROJEKT s.r.o., Zarámí 428, 760 01 Zlín.
schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní komunikace v obci Rokytnice“ do
Podprogramu MMR - 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova.“

ZO Rokytnice na svém XXI. zasedání, konaném dne 20.11.2020 mj.:
-

-

rozhodlo o odprodeji pozemku p.č. 485/37 o výměře 1 234 m 2.
schválilo Plán inventur č.1/2020.
schválilo rozpočtové opatření č. 8/2020.
schválilo investiční a neinvestiční akce na rok 2021.
schválilo cenu stočného na rok 2020 s platností od 18.2.2020 ve výši 5,- Kč/m³ včetně 10 % DPH
za osobu se splatností do 30.4.2021. Výše platby stočného na nemovitost určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci a ve které není hlášena nebo trvale nebydlí žádná osoba, je stanovena ve
výši 160,- Kč/rok. Osoba (občan) bydlící ve větší část roku, tj. více než 50%, mimo své bydliště v
obci (služebně, práce v zahraničí, studium) a vyplní čestné prohlášení, platí roční cenu stočného
stanovenou poměrným výpočtem. Cena za stočné je stanovena pouze pro ty nemovitosti, které
jsou napojeny na kanalizaci a ta je zaústěna do čistírny odpadních vod.
vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice ve šk. roce 2019 -2020.
schválilo Dodatek č.4 ke Smlouvě o zajištění přepravní služby uzavřenou mezi Obcí Rokytnice,
Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a Službami města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21
Slavičín. Smlouva bude sjednána na dobu určitou s účinností od 1.1.2021 do 31.12.2021.
schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu sportovní, tělovýchovné a kulturní činnosti a
podporu aktivit v oblasti životního prostředí obce Rokytnice na rok 2021.
schválilo plán práce zastupitelstva obce Rokytnice na rok 2021.
schválilo plán kulturních a společenských akcí v roce 2021.
Usnesení zveřejňujeme bez osobních dat na základě Zákona o ochraně osobních údajů.
Usnesení v úplném znění jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Rokytnici.

Obecní úřad informuje
- Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2021
Sazba poplatku za likvidaci odpadu je pro rok 2021 stanovena na 380,- Kč na osobu.
Součástí poplatku není poplatek za pronájem popelnice.
Splatnost poplatku je do 30.9.2021.
- Cena za stočné pro rok 2020
Cena stočného je pro rok 2020 stanovena na 160,- Kč na osobu.
Splatnost stočného je do 30.4.2021. Povinnosti platit stočné mají pouze majitelé nemovitostí, které
jsou napojeny na kanalizaci a ta je zaústěna do čistírny odpadních vod.
Žádáme občany, aby platby za odpad a stočné prováděli přednostně bezhotovostně na účet
obce Rokytnice. Číslo účtu je 1570080297/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné a do
zprávy napište poplatek za odpad, případně stočné.
………………………………………………………………………………………………………………………....
Svoz komunálního odpadu v roce 2021 bude firma RUMPOLD UHB., s.r.o. provádět
každý LICHÝ pátek. Poslední letošní svoz bude 25.12.2020.
………………………………………………………………………………………………………………………....
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Včelaři
Dobrý den všem, co mají rádi přírodu a příznivcům včel a včelaření zvláště.
Na začátek trochu čísel: aktivních včelařů přihlášených do Českého svazu včelařů je v naší obci
celkem 14. V září loňského roku bylo včelaři v Rokytnici vykázáno 145 včelstev, do zimování šlo už jen
129 včelstev. Bohužel tak zákeřně Kleštík včelí neboli varroáza působí. Co se týče léčby proti tomuto
roztoči, tak musíme sportovně uznat, že je stále o několik kroků před námi. Dle jarní evidence bylo živých
přezimovaných 127 včelstev, což je pěkné číslo. Pouhé podzimní léčení určitě nestačí, stav včelstva je
potřeba monitorovat po celý rok. Do nynější zimy jdeme se 142 včelstvy. Je potřeba zmínit, že naše obec
je velmi dobře zavčelená.
V rámci výměny včelích matek včelaři nakoupili a obměnili ve svých včelstvech celkem 18 včelích
matiček od přítele Víta Rajsigla z Uherského Brodu. V červenci se část včelařů zúčastnila přednášky na
téma: Nemoci včel a jejich léčení.
V březnu a dubnu se včelky s chutí sobě vlastní pustily do sběru pylu a nektaru a úly se začaly
plnit jarním světlým medem. Jenže pak přišlo období velkých srážek a včelky se z úlů dlouho nedostaly.
Mnohým z nás se stalo, že med vytočit nestačil a včelky ho použily pro sebe a pro odchov své další včelí
generace. Včelaři tedy trpělivě sledovali další rozvoj svých včelstev. Mnozí první a poslední med vytáčeli
později. Ano, tak dokáže být počasí nestálé a příroda svéhlavá. Plánovat můžeme cokoliv, ale… Vždyť to
znáte sami. Hodně záleží na umístění včelího stanoviště, okolní skladbě rostlin, výkonné matce,
vhodném úlu. Bohužel je hodně neosetých ploch a na velkých plochách luk není pro včely pestrá skladba.
Včelaři se sami snaží včelkám nabídnout pestřejší stravu. Ať už vysetím Svazenky vratičolisté, Komonice
bílé a podobně.
Čas rychle běžel a po slunovratu už matky pomalu omezovaly kladení nových vajíček. V období
největšího rozvoje včelstva dokáže matka naklást až 2 000 vajíček. Někdy se uvádí i více. Dle výkonnosti
matky. V tuto dobu už včelaři pomalu přikračovali ke krmení svých včelstev. Následovalo podzimní léčení
včelstev ve 3 fázích. A postupná příprava včelstev na zimu, zúžením úlového prostoru. Mezitím se ve
včelstvu líhnuly takzvané dlouhověké neboli zimní včely. To je ta generace včel, která přečká v úle celou
zimu a na jaře bude mít za úkol tzv.“ start do nové sezony “. V tuto dobu již není téměř žádná letová
aktivita a včelstvo má jediný úkol a to bezpečně dožít jara s živou kladoucí matkou. To znamená za
každého počasí zajistit matce stálou teplotu, stálý přísun potravy, čistit ji a opečovávat. Tak, aby na jaře
začal celý proces ve včelstvu znova. Nynější práce včelaře spočívá hlavně v přípravě na novou sezonustloukání rámků, vytavení starého voskového díla. Někteří zkoušejí vyrábět medovinu, jiný tinkturu z
propolisu.
Vážení čtenáři obecního Zpravodaje. Dovolte, aby Vám včelaři popřáli do roku 2021 zejména
pevné zdraví bez ohledu na současnou situaci v souvislosti s onemocněním Covid.
František Goňa ml., důvěrník místní organizace Českého svazu včelařů

Myslivecký spolek Jasla Rokytnice
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám všem jménem mysliveckého spolku Jasla Rokytnice radostně prožité vánoční
svátky se svými blízkými v příjemném klidu a sváteční pohodě. Do nového roku přejeme všem hodně
zdraví, životní energie, štěstí, dobrou náladu a hodně osobních i pracovních úspěchů. K tomuto všemu se
připojuje i pan farář Jan Kornek s Božím požehnáním pro všechny myslivce s rodinami a všechny občany
naší vesnice. Zdraví to je to nejdůležitější, co potřebujeme dnes a neustále.
Rok 2020 doprovázen všemi zákazy, shromažďováním nebyl pro rokytenské myslivce
jednoduchý. Loni jsme slibovali dokončení Myslivny, ale i to bude. V letošním roce jsme zatím ulovili 3 ks
zvěře jelení,1ks dančí,10 ks srnců, 3 divočáky a 5 lišek.
Na závěr chci ještě jednou poděkovat za vykonanou práci a pomoc
všem členům mysliveckého spolku Jasla Rokytnice, obci, sponzorům a
kamarádům.
Závěrečné velké Dík a provolávám Přírodě, Lesu a Lovu Zdar!
Pavel Pastorek, myslivecký hospodář
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Sportovní klub Rokytnice, z.s. – stolní tenis
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás seznámil s činností našeho klubu v roce 2020.
Sezóna 2019/2020 byla počátkem března přerušena nařízením vlády ČR důsledkem koronaviru
Covid-19. Poslední 4 kola se tedy neodehrála a naše družstvo tak skončilo se ziskem 34 bodů a skórem
126:198 na 10. místě, což pro naše mužstvo, které hrálo ve složení: Pavel Křek, Zdeněk Bureš, Ivo Petrů,
Zbyněk Šuráň a Jiří Ščuglík st. znamenalo udržení se v OS II. tř.
5. května proběhla v místním sále jubilejní XX. řádná valná hromada SK Rokytnice, z.s. za účasti
14 členů. Na programu bylo zhodnocení činnosti klubu v roce 2019.
V důsledku pandemie byly omezeny veškeré sportovní, kulturní a společenské aktivity
obyvatelstva, proto se neuskutečnil koncem června 16. ročník turnaje ve stolním tenisu, jako součást 47.
Setkání Rokytnic ČR v Rokytnici nad Rokytnou. Také tradiční Setkání na Peňažné jsme nemohli podpořit
svou každoroční výpomocí.
Do sezóny 2020/2021 jsme přihlásili jedno družstvo, které bylo posíleno o Daniela Bureše z SK
Slavičín, hrajícího na střídavý start. Po odehrání úvodních dvou kol nové sezóny zasáhlo „druhé kolo“
virové pandemie a s ní ukončení sezóny minimálně do konce tohoto roku. Z tohoto důvodu jsme se také
rozhodli neuspořádat 21. Vánoční turnaj pro všechny kategorie. Je nám to velmi líto, hlavně kvůli těm
nejmladším účastníkům. Snad se to brzy vrátí do „starých kolejí“ a budeme tak moci dělat více pro své
zdraví.
V současné době má SK 19 členů (3 ženy, 16 mužů), z toho 7 je registrovaných.
Výkonný výbor SK Rokytnice, z.s. děkuje všem členům i činovníkům klubu za dosavadní práci a přeje jim
i všem spoluobčanům do nového roku 2021 všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, veselou mysl a
mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Vlastimil Bureš, předseda SK Rokytnice, z.s.

Český červený kříž
Vážení spoluobčané,
končí nám rok poznamenaný Covidem 19, kvůli kterému byla spousta omezení. Týkalo se to
nejen chodu naší organizace, ale i životů nás všech. Nebylo možné pořádat zájezdy, akce ani
setkání většího počtu lidí. Proto se také letos nebude konat výroční členská schůze. Ta se
uskuteční, až pomine nebezpečí Covidu 19.
Přeji Vám krásné a klidné svátky vánoční a do roku 2021 vše nejlepší, ale hlavně zdraví a pohodu.
Za ČČK Rokytnice Blanka Machalová, předsedkyně

Klub důchodců
Kvůli situaci, která nastala od jara letošního roku, jsme si klubovny mnoho neužili. Bohužel jsme
nemohli uskutečnit žádný zájezd, jak bývá každoročně zvykem. Grant, který jsme obdrželi od Obecního
úřadu Rokytnice, jsme vyčerpali v září, v době rozvolnění protiepidemiologického opatření vlády ČR při
posezení v místní Hospůdce za lávkou. Tímto bych chtěla poděkovat zastupitelstvu obce Rokytnice za
poskytnutí tohoto grantu. Velký dík patří také panu Dušanu Bulejkovi, nejen za vzornou obsluhu, ale i za
to, že pro nás připravil velmi chutné jídlo.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřála příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2021 hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
Za Klub důchodců v Rokytnici Jaroslava Ščučinská

TJ Rokytnice, z.s.
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé, přiblížily se opět svátky roku, svátky vánoční.
V úvodu bych rád popřál všem spoluobčanům Rokytnice i jejich rodinám příjemné prožití těchto svátků a
do nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností naší tělovýchovné jednoty. TJ má 89 členů,
z toho je 19 dětí ve věku 5 – 9 let, 8 dětí ve věku 10 – 16 let a dva ve věku 17 – 22 let. Naši obec
momentálně reprezentuje mužstvo mužů, které hraje III. třídu skupina B. Po zkrácené podzimní části
z důvodu Covidu 19 je na 3. místě tabulky se 17 body a skórem 16:16. Střelci branek jsou Kovařík
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Jaromír 7, Ocelík Jaroslav 4, Zelikau IIIia 2, Saloky Petr 2, Gromský Ondřej 1. Neustále se potýkáme
s nedostatkem hráčů. Tímto bych chtěl oslovit mladší generaci, aby se více zapojila do činnosti v naší TJ.
Radost nám začíná dělat i přípravka těch nejmenších. V soutěži se jim začíná pomalu dařit a již
několik zápasů vyhráli. Velká škoda je, že se nám nedaří sehnat více trenérů mládeže. Při počtu 19 dětí
jsou dva trenéři málo. Pokud by někdo projevil zájem se této činnosti věnovat, budeme velmi rádi.
V tomto roce se Setkání Rokytnic ČR mělo
konat v Rokytnici nad Rokytnou, ale z důvodu
Covidu 19 se tato akce nekonala.
Zejména proto, že naše TJ oslaví
v nadcházejícím roce 70 let od svého založení, bylo
s představiteli Rokytnice nad Rokytnou dohodnuto,
že v roce 2021 se Setkání Rokytnic ČR uskuteční
v naší obci. Při zajištění jeho zdárného průběhu
bude nutno vyvinout velké úsilí. Výbor naší TJ
dospěl k rozhodnutí, že je zapotřebí z hygienických
důvodů vybudovat nový prodejní stánek. Starý
dřevěný již po této stránce nevyhovoval. Přestavba
byla zahájena 9.5.2020. Do dnešního dne jsme
odpracovali již 1 294 brigádnických hodin. Prodejní stánek stavíme svépomocí a je potřeba poděkovat
všem, kteří se těchto brigád účastní. Díky také sponzorům, bez kterých bychom tuto akci nemohli
uskutečnit. Po finanční stránce je přestavba velmi náročná. Dosud jsme proinvestovali více než 100 000,korun.
Tak jako každý rok, tak i letos byl uspořádán již 29.ročník Memoriálu Františka Baklíka, byl
zajištěn zdárný průběh Anenské poutě s taneční zábavou. Také se aktivně zapojujeme do akcí
pořádaných Obecním úřadem Rokytnice.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podílí na vzorné reprezentaci naší obce a udržují
dobré jméno TJ Rokytnice.
Jiří Zoller, předseda TJ Rokytnice, z.s.

Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte mi, abych vás krátce seznámil
s činností sboru dobrovolných hasičů v letošním
roce.
Jako každý rok si členové berou za hlavní
cíl udržet a zvelebovat to, co jsme v minulých
letech již vybudovali. První víkend v novém roce
proběhla 126. výroční valná hromada sboru. Jako
čestní hosté se účastnili patron XV. okrsku bratr Milan Tichý,
starosta obce Rokytnice bratr Antonín Goňa a starosta XV.
okrsku bratr Josef Kozubík. O měsíc později 7.2.2020 se
uskutečnila Výroční valná hromada XV. okrsku, kterou jsme
uspořádali na Kochavci. V letošním roce oslavili jubilea 50 let
bratr Lubomír Malaník a 60 let bratr Antonín Goňa. K tomuto
jubileu jim přišli poblahopřát zástupci sboru. Ještě v zimních
měsících započala plánovaná oprava zásahového vozu AVIA.
Postupně jsme provedli více oprav nezbytných pro provoz
vozidla v dalších letech. Někteří naši členové se účastnili
různých školení odbornosti. Na Velikonoce při svátku sv.
Floriána se uskutečnila mše svatá za hasiče, vojsko a policejní
složky. Této mše jsme se účastnili i s praporem sboru. V jarních
měsících proběhla údržba a příprava všech zásahových vozidel
na povinnou kontrolu STK. Proběhl jarní a podzimní sběr
železného odpadu. Na podzim v naší obci proběhlo metodické zaměstnání v dálkové dopravě vody.
V letošním roce měla zásahová jednotka celkem 5 výjezdů. Jednalo se o výjezdy k padlým
stromům na místní komunikace katastru obce. Dále jsme vyjížděli k likvidaci bodavého hmyzu v blízkosti
obydlí.
Závěrem Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v následujícím roce.
Děkujeme všem, kteří celý rok obětavě pomáhali našemu sboru.
Jiří Koller, jednatel sboru SDH
4/2020
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Společenská kronika
Narození
Haně a Tomáši Jemelkovým, syn Tobias
Janě a Jindřichu Urbaníkovým, syn Tomáš

Úmrtí
Paní Jana Argalášová
Paní Anna Neuschlová
Paní Helena Tománková
Pan Václav Tělupil
Pan Lubomír Cekiera
Pan Vladislav Zábojník
Pan Jan Jemelka
Paní Marie Šuráňová
Paní Ludmila Vašáková

Vzpomínáme
Dne 1. ledna 2021 si připomeneme 7. výročí úmrtí
pana Jaroslava Ptáčka.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Karla a Jaroslava s rodinami.

Dne 9. ledna 2021 si připomeneme
2.výročí úmrtí mého milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Jaroslava Urbaníka.
S láskou a úctou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn s rodinou, dcery a rodiče.

Betlémské světlo
Přijďte si vyzvednout Betlémské světlo a naladit se na vánoční atmosféru se SKAUTY
v neděli 20. prosince 2020
Rokytnice – Kaple sv. Anny 15.55 – 16.25 hod.
Kochavec – Kaple sv. Cyrila a Metoděje 16.40 – 17.10 hod.

4/2020
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Zprávy z mateřské a základní školy
…..vánoční nastává čas..…
„Po světě zní rolniček hlas, naše srdce se chvějí při čekání…
Opět k nám přichází vánoční čas se stromkem,
dárky a zvědavého ptaní…….“
Jen jednou za rok přijdou Vánoce, jen jednou za rok se malý zachumelený stromeček
promění v zářící světýlko tichého lidského štěstí….Ano, jak ten čas letí, opět po roce nastal
čas vánoční nejkrásnější svátek v roce .
Letošní rok, ale probíhal úplně jinak než roky minulé a jistě bychom byli všichni rádi, aby se
to všechno brzy vrátilo zpět k normálu.
1. září uvítal vlídnými slovy naše školáky i pan starosta Antonín Goňa a ještě k tomu dětem
rozdal drobné pozornosti v podobě psacích potřeb a pohledů Rokytnice.
Začal školní rok. Opakovalo se, seznamovalo se s novým učivem, jediný prvňáček si zvykal
na nové kamarády i jiný způsob práce než byl zvyklý ve školce; stihli jsme ve škole i ve školce
realizovat jednodenní projekt „Čas jablíčkové vůně“ a … STOP! Od 11.10.2020 se zase všechno
změnilo. Vládní opatření společnou výuku vzhledem k nutným podmínkám pro ochranu zdraví (tak
jako na jaře tohoto roku) převedlo na výuku distanční - doma.
Děti všech ročníků i paní učitelky každodenně zase usedly k počítačům. Se společným úsilím
rodičů jsme se „probírali“ učivem.
Jen „mateřáčci“ se nadále setkávali s paní učitelkami v prostředí mateřské školy.
Až 30.11.2020 jsme se „naživo“ potkali i my ve škole a od té doby se s rouškami na tvářích
společně snažíme směle pokračovat.
V duchu ochrany zdraví tak proběhla i návštěva Mikuláše, čerta a anděla v pátek 4.12.2020
Odvážlivci si chodili pro nadílku do košíku, který tato trojice umístila opodál.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Rokytnice Vám přeji kouzelné Vánoce, hodně zdraví v novém roce
2021 a doufejme, že snad už bude líp!
Zároveň děkuji touto cestou Obecnímu úřadu Rokytnice za celoroční spolupráci!
Dana Žálková a Andrea Furmanová, pedagogické pracovnice
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Zprávy z knihovny
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna v Rokytnici bude
v pátek 18.12.2020 otevřena od 15:30 do 17:00 hodin.
V novém roce bude otevřena poprvé 8. ledna 2020 v obvyklé půjčovní době od 15:30 do 18:30
hodin, pokud to dovolí epidemiologická situace.
Za kolektiv knihovnic přejeme čtenářům krásné a požehnané vánoční svátky a hlavně hodně
zdraví do nového roku 2021.
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