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OBEC KLUKY
MÁ NOVOU
STAROSTKU

7

PUCHEŘSKÁ
ZVONIČKA V
NOVÉM

USNESENÍ OBCE
Seznam usnesení z ustavujícího zasedání dne
31.10.2018:
Usnesení č. 1/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky určuje ověřovateli zápisu
p. Josefa Vojáčka a pí. Jindřišku Kurcsovou, zapisovatelem pí. Ing. Jiřinu Hanušovou
Usnesení č. 2/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky schvaluje program ustavujícího zasedání.

Usnesení č. 3/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky schválilo zvolení jednoho
místostarosty.
Usnesení č. 4/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Usnesení č. 5/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky schvaluje veřejný způsob
volby starosty a místostarosty postupem uvedeným
předsedajícím.
Usnesení č. 6/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky zvolilo starostou pí. Naděždu Vrbovou
Usnesení č. 7/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky zvolilo místostarostou pí.
Ing. Jiřinu Hanušovou
Usnesení č. 8/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky zřizuje finanční výbor a
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 9/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky zvolilo předsedou finančního výboru pí. Jindřišku Kurcsovou
Usnesení č. 10/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Josefa Vojáčka
Usnesení č. 11/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky zvolilo členy finančního
výboru pí. Marii Komárkovou a p. Tomáše Potměšila
Usnesení č. 12/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky zvolilo členy kontrolního
výboru p. Petra Krtila a p. Tomáše Potměšila
Usnesení č. 13/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky v souladu s § 72 odst. 2 a
§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitel-
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stva obce ve výši 1 200,- Kč za měsíc, a to ode dne
1.11.2018. Odměny nebudou rozlišovány. Odměna
bude ve stejné výši pro předsedy výborů i pro členy
výborů a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Usnesení č.14/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky v souladu s § 72 odst. 2 a
§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 9 000,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.
Usnesení č. 15/1/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky delegovalo starostu obce
pí Naděždu Vrbovou k zastupování při jednáních
dobrovolného svazku obcí Mikroregionu DUBINA
Seznam usnesení z veřejného zasedání dne
11.12.2018
Usnesení č. 16/2/2018:
Zastupitelstvo o projednání svým usnesením č.
16/2/2018 schvaluje rozpočet Obce Kluky na 2019

Usnesení č. 17/2/2018:
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
17/2/2018 schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě na
zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu č. S/100183/05324108/001/2006 mezi AVE CZ
Čáslav – Obec Kluky ve výši 517,- Kč na trvale bydlícího obyvatele a rekreační objekt, počet svozů 35
(směsný komunální odpad). Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu tohoto „Dodatku“.
Usnesení č. 18/2/2018:
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
18/2/2018 schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě na
zajištění odvozu separovaných odpadů č.
S/100183/05324108/002/2006 mezi AVE CZ Čáslav
– Obec Kluky. Zároveň pověřuje starostu obce k
podpisu tohoto „Dodatku“.
Usnesení č. 19/2/2018:
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č.
19/2/2018 schvaluje sepsání nájemní smlouvy mezi
Obcí Kluky a p. J. T., bytem Úvaly na pozemek parc.
č. 35/1 v k.ú. Olšany o výměře 1 113 m2. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2019 do
31.12.2023. Výše nájmu je stanovena dohodou a nájemné činí 6 000,- Kč ročně. Zároveň pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 20/2/2018:
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č.

USNESENÍ OBCE
20/2/2018 schvaluje a dává souhlas Obci Vodranty
s napojením na vodohospodářskou strukturu ve vlastnictví Obce Kluky. Zároveň pověřilo starostku obce
k obce k dalším potřebným úkonům s tím spojených.
Usnesení č. 21/2/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 21/2/2018:
1. schvaluje prodej pozemku v k.ú. Olšany, parc. č.
71/3, výměra 37 m2 (zahrada) za cenu 30,- Kč/m2.
Na prodej bude vydán „Záměr Obce Kluky o prodeji“
2. veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
(kupní smlouva, návrh na vklad a další) uhradí kupující
3. neschvaluje prodej pozemku v k.ú. Olšany, parc. č.
449, výměra 12 m2 (jiná plocha, ostatní plocha)
Zároveň pověřilo starostku obce k obce k dalším potřebným úkonům s tím spojených.
Usnesení č. 22/2/2018:
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č.
22/2/2018 schvaluje na základě žádosti Obce Třebešice zrušení smlouvy o zajištění požární ochrany mezi Obcí Kluky a Obci Třebešice a to k 31.12.2018.
Zároveň pověřilo starostku obce k dalším potřebným
úkonům s tím spojených.
Usnesení č. 23/2/2018:
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č.
23/2/2018 schvaluje umístěním sběrných nádob na
likvidaci olejů z domácnosti do obcí Kluky, Pucheř,
Olšany, Nová Lhota a to na základě smlouvy o poskytnutí služeb mezi Obcí Kluky a firmou Libor Černohlávek, Jakub 38.
Zároveň pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy
a dalším potřebným úkonům s tím spojených.
Usnesení č. 24/2/2018:
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č.
24/2/2018 schvaluje zrušení telefonního automatu a
kabiny.
Zároveň pověřilo starostku obce k dalším potřebným
úkonům s tím spojených.
Usnesení č. 25/2/2018:
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
25/2/2018 schvaluje ponechat výši poplatků 878,- Kč
za rok na rok 2019 dle vydané OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů se všemi právy a povinnostmi.

Usnesení č. 26/2/2018
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 26/2/2018 schvaluje ponechat cenu vodného
na rok 2019 ve stejné výši roku 2018 = cena 43,02
Kč/m3 bez DPH, tj. 49,47 Kč s DPH 15 %
v jednosložkové formě/m3)
Usnesení č. 27/2/2018
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
27/2/2018 schvaluje úhradu stočného na rok 2019,
pro kanalizaci a ČOV Kluky ve výši 38,19 Kč/m3
včetně 15% DPH (cena nezměněna, stejná jako
v předchozích letech). Účtování stočného dle směrných čísel přílohy č. 12 prováděcí vyhlášky č.
428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
v platném znění.
Usnesení č. 28/2/2018:
Zastupitelstvo svým usnesením č. 28/2/2018 schvaluje Plán inventur na r. 2019
Usnesení č. 29/2/2018
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 29/2/2018 schvaluje Rozpočtové opatření
Obce Kluky č. 7
Usnesení č. 30/2/2018
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 30/2/2018 schvaluje Rozpočtové opatření
MŠ Kluky č.1
Usnesení č. 31/2/2018
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 31/2/2018 schvaluje uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Služebnosti č. IV-12-6021122/VB/5, Kluky, p.č.
100/29,30 – knn na el. přípojku knn podzemního vedení, mezi obcí Kluky a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
Zároveň pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu
smlouvy.
Usnesení č. 32/2/2018:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 31/2/2018 schvaluje zhotovení nových webových stránek obce Kluky od firmy Obce na webu
s.r.o., Brno, za cenu 14 400,- Kč a měsíčním poplatku za provoz ve výši 495,- Kč. Po vytvoření nových
www. stránek se zruší smlouva s firmou Galileo. Zároveň pověřilo starostku obce k podpisu nové
smlouvy a zrušení staré smlouvy včetně potřebným
úkonům s tím spojených.
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AKTUALIY OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s dosavadní činností
nového zastupitelstva obce Kluky. Nové zastupitelstvo v čele s paní starostkou Naďou Vrbovou a místostarostkou Ing. Jiřinou Hanušovou nastoupilo do
funkce 1.11. 2018. Celý listopad byl pro vedení zastupitelstva
provázen
seznamováním
se
s povinnostmi a nutnou administrativou související
se změnou starosty a místostarosty, které jsou nad
očekávání obsáhlé. Vzhledem k tomu, že po Novém
roce budou vypsány výzvy dotačních titulů, které
bychom chtěli využít, bylo potřeba se také urychleně
zorientovat v problematice a rozhodnout se, co bychom rádi provedli v souvislosti s rozpočtem obce a
začít připravovat podklady k žádostem o výzvy.
S paní starostkou jsme absolvovaly několik schůzek
a porad za tímto účelem a začaly vše připravovat.
Budeme žádat o dotaci na obnovu silnice v intravilánu novostaveb na Klukách, která je vypsána ve
výši 70 % od Ministerstva místního rozvoje a můžeme také žádat na kraji o dotaci ve výši 1000 Kč na
obyvatele, cca tedy 0,5 mil. Pokud by byla uznána
dotace z MMR, realizace by proběhla na podzim roku 2019.
Žádat bychom chtěli také o dotaci na opravu
soch svatých v obci Kluky, které by se umístili zpět
na původní místo-křižovatka na Klukách, u Šrámků.
Máme zpracovaný posudek a cenovou nabídku,
vzhledem k velmi špatnému stavu jedné ze soch a
vysoké ceně za provedení repliky, kterou navíc z dotačních programů nechtějí moc podporovat, musíme
s ohledem na financování rozdělit akci do více etap.
Pokud bychom získali finanční příspěvek z Havarijního programu (až 70%), Ministerstva zemědělství
nebo z Odboru památkové péče, byla by opravena
socha původně stojící směrem na Olšany a umístěna
na původní místo. Momentálně je posudek předán na
Odbor památkové péče, kde čekáme na jejich závazné stanovisko a na stanovisko Národního památkového ústavu. Do konce ledna se podávají žádosti o dotaci.
Další věc, kterou aktivně řešíme, je umístění více zeleně a informačních tabulí do našich obcí. Jedním z míst obnovy je střed Kluků – kostel, zastávka,
hospoda, tzn. dosazení parčíku před kostelem, vyba-

4

vení informační tabulí s historií, nový mobiliář
v okolí zastávky na Klukách, restaurace a obchodu a
umístění květníků. Dále osazení dětského hřiště
v novostavbách na Klukách. Protože si realizace
chceme udělat svépomocí, s ohledem na to, že dodavatelsky se vše velmi prodraží (nabídky od zahradníků máme, návrhy byly nepřijatelné a cena převyšovala za park u kostela a hřiště 100 000 Kč), jsme omezeni s čerpáním dotací, které jsou podmíněné právě
dodavatelským způsobem prací. Chtěli bychom ale
požádat o pomoc ČEZ, který podporuje obnovu veřejných míst a zeleně v obcích. Nezapomínáme ani
na nutnost osázení návsi v Nové Lhotě.
V obchodě také začátkem prosince a začátkem
ledna proběhly inventury a začala reorganizace na
základě stížností občanů, společně s novou vedoucí
obchodu a prodavačkami se snažíme najít řešení, které by vedlo k odstranění objevených problémů. Navrhli jsme také nový vzhled výloh, které budou dekorovány na jaře.
Již 8. ledna se sejdou zastupitelé obcí na informační schůzce ohledně možností obnovy veřejného
osvětlení.
Ihned po nástupu do funkce jsme začaly společně s paní starostkou aktivně řešit modernizaci webových stránek, pojmenovaly jsme nedostatky, radily se
s nezávislým odborníkem ohledně zabezpečení a nutného obsahu z hlediska legislativy, rozhodly se pro
nový vzhled a přehlednější obsah a po Novém roce
se začne pracovat na jejich postupném zprovozňování.
Věříme, že se naše plány podaří ve větší míře
uskutečnit. Na závěr Vám jménem svým i jménem
paní starostky přeji vše nejlepší v novém roce.
Za Obecní úřad Kluky
místostarostka Ing. Jiřina Hanušová

CO SE U NÁS DĚJE
OBEC KLUKY MÁ NOVOU STAROSTKU
1.Jste první ženou starostkou v historii obce Kluky. Co to pro Vás znamená?
Víte, že jsem o tom vůbec takhle nepřemýšlela.
Bude to asi tím, že se již od školy (vystudovala jsem
stavební průmyslovku) pohybuji většinou mezi muži
a vykonávala jsem zaměstnání, která přinejmenším
v minulosti bývala mužskou doménou. Jinak je to
určitě pro mě výzva.

2. V zastupitelstvu obce jste již řadu let. Jakých
největších úspěchů jste dosáhli?
V zastupitelstvu jsem byla předchozí dvě volební období jako místostarostka. Za toto období se povedla spousta věcí a projektů, ale určitě největším
úspěchem byla výstavba vodovodu, vodojemu, kanalizace a čističky na Klukách. Také jsem ráda, že se
zavedly stálé kulturní akce, které se opakují každý
rok a troufám si říct, že si na ně naši občané zvykli a
těší se na ně.
3. Co nás tedy konkrétně čeká v období 20182022? Jaké největší investice obec Kluky chystá?
Máme toho v tomto volebním období v plánu
opravdu hodně. Ať už je to vybudování komunikace
v nové zástavbě na Klukách, přivedení veřejného
vodovodu do Nové Lhoty, Olšan a Puchře, nebo
oprava našich památek, či úprava návsí. Ale jak už to

v dnešní době chodí, vše je závislé od financí. Protože na všechno by naše obec z rozpočtu peníze neměla, tak se budeme snažit maximálně využít dotací, i
když víme, že to není úplně jednoduché.
4. Můžete přiblížit občanům naší obce, jak vypadá
Váš pracovní den?
Ráno moje první cesta vede do „kotelny“, kde
s pracovníky obecního úřadu probereme práci na daný den. Potom nastává denně stejný rituál, podívat se
na grafy, které vykazuje čistička, prohlédnout všechny došlé emaily (a že jich je), projít došlé zprávy
v datové schránce a stáhnout výpis z banky. Potom
už je každý den jiný a řeší se práce a problémy, které
přichází. Protože práce starosty je velice obšírná, tak
se pořád učím. Mám velkou výhodu v tom, že bývalý
starosta mě v mých začátcích velmi pomáhá.
5. Jak relaxujete, když Vám zbyde volný čas?
Mojí největší vášní je cestování. Miluji moře a
strašně ráda poznávám cizí země. Takže již několik
let jezdím na jaře a na podzim na dovolené, kde nabírám síly na práci. Také ráda cestuji po České republice, poznávám hrady a zámky a vůbec naši historii.
Jinak neumím moc nečinně sedět u televize, a
tak večerním relaxem je pro mě háčkování.

NEBE NAD KLUKAMI V ZAJETÍ DRAKŮ
Byl jeden z pravých sychravých podzimních dnů
a v obci Kluky se již tradičně konala drakiáda pro
děti i dospělé. 20. října 2018 se sešli přívrženci podzimního létání draků. Počasí bylo k dráčkům velice
příznivé, což bylo zřejmé již z dálky při příchodu na
louku za novými zástavbami, kde se to mihotalo různobarevnými a různotvarými druhy létajících draků
od vlastnoručně vyrobených po zakoupené.
I přes chladnější, větrné počasí byla účast hojná
a myslím si, že jen tak zima nikomu nebyla, neboť
děti se zahřály běháním za draky a čajíkem, dospělí
potom běháním za dětmi a popíjením svařáčku. I posílit unavené nožičky a prázdná bříška bylo díky
Spolku ženy Kluky čím. Připravily nám cukroví, roládu a šťavnaté buřtíky na ohýnek. Děkujeme. stáz.
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CO SE U NÁS DĚJE
ADVENT V OLŠANECH
V adventní neděli 2. prosince jsme se sešli
v hojném počtu na návsi v Olšanech, abychom společně rozsvítili vánoční stromek. Zazpívali jsme si
společně koledy a zarecitovali básničky. Stromeček
krásně zářil, a i když nám počasí zrovna nepřálo, měli jsme cukroví a jiné dobroty. Samozřejmě nemohl
chybět ani svařák, pro děti čaj a vánoční nálada.

Je to krásná tradice, kdy si dospělí i děti udělají
čas na sebe, sejdou se společně sousedé, a tak by byla velká škoda, kdybychom ji přestali ctít. Těšíme se
proto na příští rok, až se opět sejdeme pod rozsvíceným stromkem.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Těší nás všechny, že již 29 let můžeme 17. listopadu společně slavit svobodu a demokracii. To si
pravidelně připomínáme setkáním u stromu svobody,
29leté lípy zasazené uprostřed Puchře. Každý rok si
zapálíme svíčky, rozsvítíme lampióny a po zavzpomínání na sametovou revoluci, vyrazíme společně na Kluky. Pokaždé se
k nám přidávají rodiny s dětmi, z čehož máme radost a podporujeme to
dobrotami a překvapeními. Těmi le-

tošními byly prskavky a světlice. K největším zážitkům průvodu patřil ohňostroj, který připravil pan
Výborný uprostřed polí a zapálení lampiónu přání.

KOMPOSTÉRY K ZAPŮJČENÍ

NÁDOBY NA OLEJ

V rámci dotačního programu získala koncem
prosince 2018 obec nové kompostéry. Ty slouží
k zrychlení kompostování a lze s nimi zužitkovat
přes 30 % odpadu z domácnosti a snížit tím náklady
na odvoz domovních odpadů. Výrobci doporučují
umístit kompostér na stinné místo zahrady, sadu či
parčíku, a to na rovnou volnou půdu. Můžete v něm
kompostovat veškerý zeleninový a ovocný odpad,
uvadlé květiny, slupky, listí, nalámané zahradní odpadky apod. Pozor, do kompostéru ale například nepatří kosti a odpadky z masa, mléčné produkty, tuky,
nedopalky z cigaret, oddenkové plevele, popel z uhlí
a další.

V průběhu ledna 2018 budou do všech obcí
umístěny vedle kontejnerů na tříděný odpad sběrné
nádoby na použitý olej. Olej vyhazujte nalitý
v plastových lahvích. Odvoz bude zajištěn jednou
měsíčně, a to firmou Černohlávek oil, Jakub.

Neváhejte a zažádejte o bezplatné zapůjčení
kompostéru na Obecním úřadu Kluky. K dispozici je
pouze omezený počet.
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Průvod jsme zakončili v hospodě na Klukách,
kde nám paní Magda připravila vynikající moučník,
kávu a čaj. Rodiče i děti si užívali společné chvíle
pohody a my se těšíme, že příští oslavy kulatého výročí svobody a demokracie budou stejně pohodové a
plné překvapení jako ty letošní.
Lucie Snížková

KULTURA A SPORT
ADVENT NA KLUKÁCH
1. prosince 2018 obec Kluky připravila Mikulášskou nadílku a slavnostní rozsvěcení vánočního stromu před budovou našeho obecního úřadu. Strom byl
krásně ozdoben a nechyběl pod ním ani betlém s Ježíškem. Starostka Naděžda Vrbová popřála všem
krásné svátky vánoční a vše nejlepší v novém roce.
Slavnostní atmosféru vytvořily děti z Mateřské školky Kluky vánočními písničkami. Pavel Píška a Dan
Staněk hrou na trumpetu tuto náladu ještě umocnili
Pro návštěvníky, kteří se přišli vánočně naladit a
setkat se svými sousedy, nebo jen doprovodit své
děti na nadílku, byly připraveny teplé alkoholické i
nealkoholické nápoje na zahřátí v chladném počasí.
Mlsné jazýčky tu měly na výběr z několika druhů
vánočního cukroví, které připravily Ženy Kluky.

ZÁJEZD DO DIVADLA V PRAZE
9.12.2018, na druhou adventní neděli, jsme se
vypravili do divadla Palace na komedii – Velká zebra aneb jak že se to jmenujete? Zájezd se uskutečnil díky obci Kluky a spolku Ženy Kluky.
Výlet byl spojený s prohlídkou vánoční Prahy,
kde se právě konaly vánoční trhy. Kdo chtěl, prošel
si Václavské a Staroměstské náměstí, vyfotil se pod
stromečkem, zašel si na svařák, popovídal si s přáteli a zakončil to trdelníkem. Nasáli jsme vánoční
náladu a s ní se odebrali do divadla.Hra byla opravdu vynikající, obsazení herců nemohlo být lepší,
smálo se celé divadlo.
Tato akce neměla chybu, ani jediné místečko v
autobuse nebylo prázdné. Domů jsme si odváželi
nejen krásný zážitek, ale i vánoční pohodu a klid.

Jako každý rok tak i letos nás přišel navštívit
Mikuláš, anděl a čert. Každé malé dítko dostalo za
básničku balíček se sladkostmi. Obecní úřad měl připravených 60 balíčků, rozdal jich 50 a zbývajících 10
bylo věnováno dětem do Mateřské školky Kluky.
Tímto bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci této akce.

PUCHEŘSKÁ ZVONIČKA V NOVÉM
100leté výročí Československé republiky jsme
oslavili společně u nově zrekonstruované pucheřské
zvoničky. Ta byla opravena na náklady obce Kluky,
pan Milan Šrámek financoval materiál na odlití zvonu, pan Jaromír Chadraba zvon bezplatně odlil. Zvon
se rozezněl poprvé ve 14 hodin a pojmenovali jsme
jej – Benjamín. Slavnostní atmosféru umocňovala
záře svíček v našich rukou. Po prohlédnutí zvoničky
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o historii
Puchře. Zavzpomínalo se při téhle slavnostní chvíli i
na naše dědy a pradědy, kteří za nás a naši svobodu
bojovali v 1. světové válce. O legionářích nám povyprávěl Martin Sekera z Křesetic a o poslední rekonstrukci zvoničky nám pověděl pan Josef Výborný.
Závěrem jsme si zazpívali několik písniček a poté
jsme se, kvůli nepřízni počasí, rozešli.

Ráda bych tímto
poděkovala nejen obci a
panu Šrámkovi, ale také
panu Výbornému, který
nám s podobnými akcemi pomáhá. Přestože ten
den bylo opravdu chladno a deštivo, byli jsme
mile překvapeni, kolik
lidí nezapomnělo a přišlo
za námi na Pucheř. Děkuji všem zúčastněným a
budu se těšit na další akci na Puchři.
Lucie Snížková
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KALENDÁŘ ŽIVOTA
NOVÍ OBČÁNCI

POZNÁVÁTE?

26.10.2018 Patricie Havlínová

4.12.2018 Anna Spálená

Vážení spoluobčané,
v naší rubrice Poznáváte? chceme vzpomínat na časy minulé.
Rádi uveřejníme Vaše staré fotografie. Děkujeme za jejich zapůjčení k digitalizaci.
S úctou Vaše redakce.
Milé holčičky,
přejeme vám hodně zdraví a lásky.
Leden

Tříkrálová sbírka
8.1. Zastupitelstvo
Únor
Dětský karneval
Březen
Oslavy MDŽ v jednotlivých obcích
Sběr papíru
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