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součástí našeho života, a za nezištnou pomoc při
organizování obecních akcí.
Pro mne práce do ustavujícího zasedání nového
zastupitelstva ještě nekončí. Obec musí fungovat dále,
musíme dokončit několik rozjetých akcí a řešit další, byť i
běžné, potřeby obce i jejích obyvatel. Také je potřeba
připravovat pro nové zastupitelstvo rozpočet obce na
nadcházející rok. Nebude to jednoduché vzhledem
k probíhající krizi, ale především k vysokým cenám všech
energií, které budou i po zastropování vládou násobně
vyšší.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
společně jsme doputovali ke konci volebního období, které
se započalo komunálními volbami na počátku října 2018.
Za několik dní končí volební období současného
zastupitelstva, a ti, kteří se znovu ucházejí o post člena
zastupitelstva nového, svá vysvědčení dostanou při
následujících komunálních volbách, které se budou konat
v pátek 23. a sobotu 24. září 2022.
Za sebe bych chtěl v tuto chvíli zcela seriózně konstatovat,
že se mi s tímto zastupitelstvem pracovalo velice dobře.
Měl jsem vždy dobrý pocit z toho, že jednotliví členové
zastupitelstva byli aktivní i věcní, a především že jsme se ve
většině případů dokázali shodnout na takových řešeních,
která byla prospěšná této obci jako celku. Tak jako v životě
každého z nás se některé věci povedly, ale některé se také
nepovedly. Vše se budu snažit ještě alespoň částečně
shrnout v dalším bloku informací. Chtěl bych Vás ale ujistit,
že všechny prezentované úspěchy jsou úspěchy všech členů
zastupitelstva. Já sice mohu být nositelem myšlenky či
nápadu, ale bez konsenzu všech zastupitelů bych nebyl
schopen cokoli realizovat. Moc tedy za tuto velice dobrou
spolupráci všem členům zastupitelstva děkuji a hodně moc
si jí také vážím.
Osobně také děkuji všem lidem, kteří mi po celou dobu
jakkoliv pomáhali, kteří se nebáli se mnou komunikovat,
kteří za mnou dokázali přijít jak s dobrým, tak i se zlým,
protože jsem se v životě naučil respektovat názory druhých
lidí, i to, že mi kdokoli může přijít vynadat, když je to
oprávněné. Chtěl bych poděkovat panu místostarostovi
za jeho spolupráci, i těm zastupitelům, kteří mi aktivně
pomáhali. Děkuji paní ředitelce školy i paní vedoucí
TURISTCENTRA. Také děkuji za práci oběma výborům a
všem komisím, i pracovníkům úřadu, bez nichž by obec jako
celek nemohla fungovat. V neposlední řadě děkuji všem
spolkům, které v obci působí, a jejichž členové obětují svůj
volný čas pro rozvoj spolkové činnosti, která je nedílnou

A na úplný závěr přeji Vám voličům úspěšnou ruku při
komunálních volbách. Chtěl bych také popřát nově
zvolenému zastupitelstvu, aby na něco z toho, co tady bylo
započato a připraveno, úspěšně navázalo a popřípadě
pokračovalo ve své práci tak, aby naše obec dál vzkvétala a
lidem se u nás dobře žilo.
Jan Božovský, starosta
***

Výběr akcí realizovaných za uplynulé volební období
(ceny jsou uvedeny po započtení všech nákladů, s DPH,
zaokrouhleny na celé Kč)
2018 (dokončení)
Nádražní ulice - nový povrch
Nová střecha vodojemu, oprava

1.241.217 Kč
58.229 Kč

2019
Energetické úspory BD Na Aleji 302 (dotace) 4.995.837 Kč
Polyfunkční dům Olomoucká 50
11.509.006 Kč
Oprava hasičské zbrojnice
488.675 Kč
Parkoviště ulice Palackého
110.413 Kč
Rekonstrukce MK Lípová (dotace)
2.638.823 Kč
2020
Protipovodňová opatření (dotace)
Vodoměry a srážkoměr (dotace)
Rekonstrukce oplocení areálu MŠ
Rekonstrukce ploch u Minimarketu
Rekonstrukce chodníku Komenského 28,29

1.517.635 Kč
273.085 Kč
522.703 Kč
890.601 Kč
1.295.933 Kč

2021
Rekonstrukce elektro BD Nemocniční čp. 2
Rekonstrukce elektro BD Nemocniční čp. 3
Rekonstrukce střechy Budišovská VaK
Rekonstrukce komunikací MŠ
Pergola hasičská zbrojnice
Stromy pro Dvorce (dotace)
Stromy pro základní školu (dotace)
Stromy pro TURISTCENTRUM (dotace)
OKAP – kroužky, přes MASHJ (dotace)
JSDHO materiál, nafukovací stan (dotace)

1.548.630 Kč
1.525.868 Kč
327.599 Kč
1.883.640 Kč
105.939 Kč
238.516 Kč
247.432 Kč
258.150 Kč
785.000 Kč
454.450 Kč
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2022
Rekonstrukce chodníku Komenského
Oprava komunikace Komenského
Kontejnery, sběrná místa (dotace)
Štěpkovač (dotace)
Kontejnerové stání Komenského (dotace)
Pasporty Dvorce, Křišťanovice (dotace)
El. úřední deska Dvorce, Křišťanovice (dotace)
Kompostéry (dotace)
Výměna oken na budově ZUŠ
Elektrocentrála zbrojnice (dotace)
TCD Dvorce - rekonstrukce vytápění

5.953.595 Kč
2.793.825 Kč
416.724 Kč
482.390 Kč
379.397 Kč
1.084.634 Kč
600.402 Kč
135.654 Kč
1.041.798 Kč
401.672 Kč
2.412.740 Kč

Nákup techniky pro služby obce
Sypač pro posypovou sůl
Žací stroj W3651 Piraňa
Mulčovací stroj Goliath 4x4

Řešení kůrovcové kalamity
výsadba stromů v obci

156.749 Kč
537.567 Kč
287.900 Kč

v obecních

lesích,

Obec Dvorce získala z dotačních programů Moravskoslezského kraje na hospodaření v lesích, zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích a na vyhotovení lesních
hospodářských plánů dotaci v celkové výši 4.848.214 Kč.
Dále pak dotace prostřednictvím SZIF na investice do
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a na obnovu
lesních porostů po kalamitách celkem 2.571.675 Kč. Celkem
bylo v obecních lesích nově vysazeno 333.030 kusů nových
stromů.
Dále jsme v rámci výzvy č. 9/2019 Národního programu
SFŽP „Stromy“ vysadili v intravilánu obce celkem dalších
157 listnatých stromů.

Připravené akce k realizaci








rekonstrukce ulice Na Aleji (projektová dokumentace)
víceúčelové sportovní hřiště vedle hasičské zbrojnice
(projektová dokumentace)
obnova náměstí ve Dvorcích (příprava dokumentace
pro stavební řízení)
připravené parcely k nové výstavbě rodinných domů ul. Opavská (1), Na Vyhlídce (3), Budišovská - Lípová (3)
dostavba kanalizace na ulici Smetanova (projektová
dokumentace)
řešení patologických jevů v obci Dvorce (příprava
žádosti o dotaci na období 2023 - 2025)
cyklostezka Moravský Beroun – Dvorce (studie
proveditelnosti)

Co se nám nepodařilo









neúspěšná dražba rodinného domu Úzká 206
nedokončený projekt na stavební úpravy a rekonstrukci
chodníku před školní družinou a jídelnou na ulici
Olomoucká
zahájení kompletní rekonstrukce ulice Na Aleji
dohoda s vlastníkem na prodej rodinných domů č.p.
142 a 177 na ulici Olomoucká
nedokončená společná investice s Ředitelstvím silnic a
dálnic na úpravu vozovky a rekonstrukci chodníku na
ulici Opavská
řešení využití bývalého Dřevoslohu – brownfield

Volby do Zastupitelstva obce Dvorce
Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do zastupitelstva obce se budou konat společně
s volbami do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen
„Senát“) ve dnech:



pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
sobota 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Jako již tradičně budou volby probíhat ve volební místnosti
v přízemí budovy obecního úřadu ve Dvorcích.
Kdo má právo volit do zastupitelstva obce?
Voličem je:
 státní občan České republiky, který nejpozději 24. září
2022 dovrší věku 18 let a má v obci trvalý pobyt,
 občan jiného členského státu Evropské unie, který
nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý
nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů.
Kdo má právo volit do Senátu?
Voličem je:
 občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022
dovrší věku 18 let;
 ve druhém kole voleb pak i občan České republiky,
který nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let.
Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je
přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující
na voličský průkaz. Aktivní volební právo je ve volbách do
Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném
volebním obvodu. V našem případě se jedná o senátní
obvod č. 64.
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce
Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva obce Dvorce je
šedé barvy a jsou na něm uvedeny 3 volební strany, které
se zaregistrovaly do těchto voleb:
č. 1 Občanská demokratická strana
č. 2 NEZÁVISLÍ
č. 3 MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ
OBCÍ A MĚST
Hlasovací lístky pro volby do Senátu
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou žluté barvy. Ve
volebním obvodu č. 64 bylo zaregistrováno 6 kandidátů.
Doručení hlasovacích lístků
Hlasovací lístky budou voličům do domovních schránek
dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb (tj. nejpozději
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dne 20. září 2022). Pokud se stane, že některý z voličů
nenalezne ve své domovní schránce nejpozději dne 20. 9.
2022 modrou doručovací obálku s hlasovacími lístky pro
oboje volby včetně informací o způsobu hlasování, má
možnost si před konáním voleb hlasovací lístky kdykoliv
vyzvednout na obecním úřadě ve Dvorcích u pana Kopřivy.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové
volební komisi svou totožnost a státní občanství. Občané
České republiky se prokáží platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem (možný je též
občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně
potvrzením o změně místa trvalého pobytu).
Cizinci se prokáží průkazem o povolení k trvalému pobytu
nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021
osvědčením o registraci).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování ve volbách do zastupitelstva obce
Do Zastupitelstva obce Dvorce se volí 9 členů.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku ŠEDÉ
barvy (případně i hlasovací lístek). S úřední obálkou a
hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k
úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude
mu hlasování umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených
způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas všem kandidátům této volební strany v
pořadí dle hlasovacího lístku.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z
kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit 9
kandidátů.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních
volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v
této volební straně konkrétní kandidáty. K označení
kandidátů u této volební strany se v takovém případě
nepřihlíží.
Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky šedé barvy. Po
opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí
do volební schránky.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze
jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do
úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také
neplatný.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani
volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty,
které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do správné úřední obálky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Průběh hlasování ve volbách do Senátu
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku ŽLUTÉ barvy. Na požádání mu komise vydá i sadu
hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu
nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze
jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do
úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také
neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím
lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený
hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
V těchto volbách lze volit na voličský průkaz.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do
přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však
může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou
pouze v rámci svého volebního okrsku.
Druhé kolo voleb do Senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb
nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb.
Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější
kandidáti z prvního kola.
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Druhé kolo se bude konat v pátek 30. září 2022 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své
kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře,
postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se
v prvním kole voleb umístil na třetím místě; v takovém
případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 7. října 2022
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2022 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již
voličům nebudou dodány předem, ale voliči je obdrží
přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb.
Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).
***









Výtažek z usnesení přijatých na 19. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 6. 9. 2022

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě obecních
vodovodů, kanalizací a ČOV uzavřené dne 1. 1. 2004, ve
znění dodatku č. 1 k této smlouvě uzavřeného dne 21.
4. 2005, v předloženém znění, který uzavírají Obec
Dvorce a Ing. Miroslav Balaj – MIBAS, se sídlem
Opavská 19, 793 68 Dvorce, IČ 47990091,
vyřazení majetku Obce Dvorce evidovaného v Základní
škole a mateřské škole Dvorce, okres Bruntál,
příspěvkové organizaci, podle předloženého návrhu č.
1/2022,
vyřazení majetku příspěvkové organizace „Základní
škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace“ podle předloženého návrhu č.
1/2022,
vyřazení majetku pořízeného z dotace v rámci
Regionálního operačního programu (ROP), který je
evidován v Základní škole a mateřské škole Dvorce,
okres Bruntál, příspěvkové organizaci, podle
předloženého návrhu č. 2/2022.

Zastupitelstvo obce Dvorce:

vzalo na vědomí:

schválilo:



 rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až
červenec 2022 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31. 7. 2022:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
26.827.470,72 Kč, což je 57,21 % rozpočtu po
změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
31.822.618,64 Kč, což je 54,20 % rozpočtu po
změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši
4.995.147,92 Kč, což je 42,25 % rozpočtu po
změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného období činil celkem 24.599.604,50
Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil
28.818,00 Kč,
 plné znění předloženého adresného záměru obce na
prodej pozemku parc. č. 854/4 (ostatní plocha, zeleň) o
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výměře 143 m v k. ú. Rejchartice v obci Dvorce s tím,
že kupujícím bude pan M. a kupní cena bude stanovena
znaleckým posudkem a bude odpovídat ceně v místě a
čase obvyklé, a schválilo zveřejnění tohoto adresného
záměru na prodej pozemku,
 poskytnutí finanční dotace ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 spolku ALCORE
MOTORSPORT, o.s., se sídlem Smetanova 197, 793 68
Dvorce, IČ 22734015, na úhradu výdajů spojených
s provozováním motorsportu (nákup materiálu, opravy
závodního vozidla) a účastí příjemce dotace a
reprezentací obce v závodech automobilů do vrchu
v roce 2022,
 poskytnutí finanční dotace ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu
Obce Dvorce v roce 2022 Moravskoslezskému kraji, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692,
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného
krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí,
reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638,






žádost pana H., podanou dne 8. 8. 2022, o prodej
pozemků parc. č. 1945/11 a 1946/15 v k. ú. Dvorce u
Bruntálu s tím, že se touto žádostí bude dále zabývat,
rozpočtová opatření č. 5/2022 a 6/2022,
mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 6. 2022
za tyto subjekty: Obec Dvorce, Základní škola a
mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková
organizace, TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace,
schválený závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko za rok
2021 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Bruntálsko, IČ:
04690290 za rok 2021“ a „Zprávy revizní komise ze dne
25. 11. 2021“.

(Výpis všech usnesení přijatých na 19. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce je zveřejněn na internetových
stránkách obce Dvorce www.obecdvorce.cz, a dále je možno
do něho nahlédnout na obecním úřadě v kanceláři č. 18).
***

MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
pro rok 2022 činí 600 Kč za poplatníka a rok.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 9. 2022.
Poplatníkem je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci (i cizinec) nebo
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b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.

Dožínky v partnerské obci Strzeleczki

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Způsob placení poplatku:
- v hotovosti na obecním úřadě v kanceláři č. 7 u paní
Kamily Balajové
- bezhotovostním převodem na účet Obce Dvorce číslo
1847652359/0800 následovně:
variabilní symbol
1345
specifický symbol
rodné číslo poplatníka
V případě, že bude poplatek bezhotovostně hrazen za více
poplatníků, je potřeba do zprávy při zadávání příkazu
k úhradě uvést, za které osoby je poplatek placen, aby
byla platba připsána na správný osobní daňový účet
poplatníka.

Také v letošním roce jsem dostal pozvání na obecní dožínky
do naší partnerské polské obce Strzeleczki. Tuto tradiční
slavnost tentokrát hostila obec Dobrá, kterou dobře znají
naši mladí hasiči, kteří zde v minulosti trávili společné
prázdniny s polskými a německými dětmi.

Pro bližší informace volejte, prosím, na telefonní číslo
554 219 882 nebo 724 178 716, popřípadě zašlete dotaz na
e-mailovou adresu: matrika@obecdvorce.cz.
***

Úspěchy našich spoluobčanů

Po slavnostní mši, na které došlo k požehnání všech
letošních plodů, které úroda vydala, a kde byl také vysvěcen
dožínkový věnec, který jsme za naši obec věnovali, se konal
již tradiční průvod nádherně vyzdobenou vesnicí. Došlo také
k vyhodnocení již tradičních žňových korun a následovala
volná zábava plná kulturních vystoupení a soutěží.

Pan Jozef Rakyta se v letošním roce stal mistrem ČR 2022
v kulturistice nad 70 let masters. Je to velice významné
ocenění jeho sportovní kariéry, a pan Rakyta stále dokazuje,
že je možné se profesionálnímu sportu věnovat v každém
věku. Blahopřejeme!
Další letošní úspěch zaznamenal ve
střelbě pan Jiří Zálešák, který získal
bronzovou medaili za 3. místo
v mistrovství
České
republiky
v universálním trapu. Pan Zálešák se
již dlouhodobě úspěšně účastní této
atraktivní disciplíny a navazuje na
své kvalitní výsledky. Blahopřejeme!
Oběma našim dvoreckým reprezentantům srdečně
blahopřeji a děkuji za reprezentaci naší obce v těchto
významných soutěžích. Pevně věřím, že se budou i nadále
umísťovat v čele republikových žebříčků. Děkujeme!

Srdečně děkuji panu Marku Pietruszkovi za milé pozvání a
také manželům Keclíkovým za upečení dožínkových chlebů.

Jan Božovský, starosta

Jan Božovský, starosta
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