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OPRAVENÉ CESTY

V KLADRUBECH

VÁNOČNÍ VZPOMÍNKA

SLOVO STAROSTY

Milí čtenáři,

Milí spoluobčané,

Kohoutovské listy se staly „půlročníkem“,
a tak se nyní, v letním vedru, můžete
ochladit vzpomínkou na loňské Vánoce.
Od tohoto bodu mapuje číslo dění v naší
obci. Hravě se nám celý půlrok vleze
do jednoho vydání, protože na jaře veškerý život téměř na čtvrt roku zamrzl.

od posledního vydání našich Kohoutovských listů uběhlo půl roku a událo
se mnohé. Únorové masopustní veselí
proběhlo ještě v zcela uvolněné atmosféře, březnový Den žen se již nesl
v duchu viru z Wuchanu a poté skončil
veškerý společenský život. Ten se nám
opět pomalu rozjíždí, ale s četnými
omezeními, se kterými jsme všichni
dobře obeznámeni. Bohužel v ohrožení jsou i Lidová řemesla a to jsme si
mysleli, že Řemesla zrušená po bouři Derecho byla výjimkou. Ale ještě
neházíme flintu do žita a uvidíme, co
nám přinesou rozhodnutí vlády, ještě
trochu času máme.

Fotografie zachycují slavnostní atmosféru
Vánočního koncertu v kostele v Kohoutově, konaného 26. 12. 2019. Vánoční písně a koledy zpíval početný sbor z Lipnice
u Dvora Králové nad Labem, který vede
ředitelka ZUŠ ve Dvoře a hráčka na lesní
roh Vladimíra Matušková.

Jezulátko našeho „živého Betléma“ hrál
Filípek Valášek, celé rodině děkujeme.
Jarmila Tyrnerová

Letošní suché jaro se pomalu mění
v hezké a slunečné léto. Většina
z nás už několikrát posekala, škoda,
že ubývá rozkvetlých luk. A úplně
se nám díky tomu ztratili motýli. Ale
abych se vrátil k suchu, které nás
bude zřejmě doprovázet i po celé
léto, šetřete vodou, naše zdroje pitné
vody jsou omezené, a proto si dobře

Periodický tisk územního samosprávného celku „Kohoutovské listy“, evidenční číslo MK ČR E 22390, vychází
dvakrát ročně v Kohoutově. Vydává Obec Kohoutov, č. p. 65, 54401, IČO 00278017.
Uzávěrka tohoto čísla byla 10. 6. 2020 a další číslo vyjde v prosinci 2020. Fotografie: L. Grega, J. Tyrnerová,
Kamila Švorcová, Marie Bukovská
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rozmyslete, jestli je nutné pitnou vodou
zalévat záhony nebo napouštět bazény.
Je před námi čas dovolených a prázdnin,
i když ty už v jistém smyslu děti mají delší
dobu. Přeji všem, aby si léto užili a odpočinuli, než přijde sychravý podzim. Načerpejte energii ze sluníčka, i když s ním
opatrně, využijte teplé letní večery k příjemným setkáním s rodinami či přáteli.
A doufejme, že nám léto nepřinese žádné
překvapení v podobě nějaké virové krize
jako jaro.
Ladislav Grega
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané Kohoutova, Kladrub a Vyhnánova, vážení chataři a chalupáři,
opět se Vám z tohoto místa hlásím s tradiční rubrikou stručného přehledu toho, co jsme od začátku roku 2020 projednávali na zasedáních zastupitelstva obce Kohoutova.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZO schválilo Akční plán obce Kohoutov pro rok 2020
ZO schválilo umístění nových lamp veřejného osvětlení
ZO schválilo Smlouvy se společností ČEZ distribuce v předložených zněních
ZO schválilo Inventarizační zprávu obce ze dne 29.1.2020 v předloženém znění
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku – Požární řád v předloženém znění
ZO schválilo připojení k akci „Vlajka pro Tibet“
ZO schválilo Závěrečný účet obce Kohoutov za rok 2019
ZO schválilo Účetní závěrku obce Kohoutov za rok 2019
ZO schválilo převod zisku z hospodaření obce na účty obce v předloženém znění
ZO schválilo žádost KHK o dotaci na ztrátu z provozu autobusové dopravy
ZO schválilo finanční dary Farní charitě DKn/L a TJ Jiskra Kocbeře
ZO schválilo posílení umístění kontejnerů na odpady ve Vyhnánově
ZO schválilo nákup komunální techniky dle poptávkových řízení
ZO schválilo rozpočtová opatření obce dle předložených znění
ZO schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor – Ordinace praktického lékaře
ZO schválilo začlenění obce Kohoutov do MAS KJH na roky 2021 – 2027
ZO schválilo účast obce Kohoutov v dražbě o nemovitost č.p.88 (bývalá hospoda)
ZO schválilo záměry k prodeji a směně pozemků v předloženém znění
ZO schválilo přijetí dotace z KHK na provoz prodejny smíšeného zboží
ZO schválilo zhotovení projektové dokumentace na zpevnění cesty na Rabiš
ZO schválilo poptávku na elektronickou sirénu a její umístění v obci

Toto je v kostce to nejdůležitější, co jsme do této doby v letošním roce probírali a schválili na setkáních zastupitelstva obce Kohoutova. Přeji Vám všem co nejpohodovější bezvirové léto, užijte si
dovolenou, nadcházející houbovou sezónu a ke konci roku z tohoto místa opět na shledanou.

Pavel Horáček

ZPRÁVY Z OBCE
• Konec roku 2019 jsme jako tradičně ukončili turnajem ve stolním tenise
a Vánočním koncertem v kostele. Turnaje
ve stolním tenise se zúčastnilo 18 dospělých a 4 děti, které hrály svůj vlastní turnaj.
Nebylo poražených a ani vítězů, všichni
hráli fair play a za to jim patří poděkování.
Vánoční pohodu nám zpestřili koncertem
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v kostele Nanebevzetí panny Marie hudebníci z nedaleké Lipnice. Koncert byl úžasný,
kdo byl, neprohloupil.
• Dobře rozjetý rok 2020, bohatý na kulturní a společenské akce, nám zhatil tolik
omílaný KORONAVIR. Nicméně i přesto jsme
začátek roku jako vždy započali společným
setkáním občanů na obecním úřadě, které

pořádal Rozvojový výbor obce. Účast byla
jako vždy veliká a hlavním tématem setkání
„Voda v krajině“. Pozvání přijala i Ing. Vitvarová, pracovnice Městského úřadu ve Dvoře
Králové, zabývající se vodním hospodářstvím, která pohovořila o vodě v krajině
a dotačním programu „Dešťovka“, a dále pan
Štajer, hajný obce Kohoutov a zároveň předseda mysliveckého sdružení, který přítomné seznámil s předpisy o lesích, honitbách
a dále soužití lidí a zvěře, zejména divokých
prasat.
• V únoru se konal masopust, proběhl za pěkného počasí dne 15. 2. a za účasti vydatného
počtu masek. Letos nám z Kladrub chyběl
tahoun celého průvodu Jarmila Tyrnerová,
kterou bezesporu plně nahradila Kamila Š.
K doprovodu hráli již ustálení muzikanti Eliška
band a rodina Pýchova, která se zhostila i úlohy
divadelního představení pro děti v tělocvičně.
Večer nám k tanci a poslechu zahrála skupina BBB (Bumble Bee Band), jež v závěrečných
tónech doplnil zpěvák ze skupiny Teplá buchta. Kdybych měl hodnotil masky, tak za mě
bezesporu byla letos vítěz mořská panna
na trakaři.

• Jak jinak popřát ženám v Kohoutově, nežli jim uspořádat dýchánek, a tak se tak stalo
i u nás na obci, a to 7. března. Děvčata z Červeného kříže z obce připravila pohoštění a k tanci hrála skupina Melodik music. Vzhledem
k tomu, že je stále těžší oslovit děti k uspořádání kulturního pásma, muselo se osazenstvo
spokojit s přednesem vedení obce, snad to
všichni ve zdraví přečkali. No a tím výčet již
proběhlých akcí v obci končí, byl odvolán sběr
odpadů, Čarodějnice, Noc kostelů, Rozpravy
o člověku a krajině ….. Pomalu se vše určitě
vrátí do nám již známých kolejích a budeme
se moci setkávat i při jiných příležitostech než
jen úředně.
• Dne 22. 5. 2020 byla předána stavba
vodovodu do Kladrub, kterou prováděla společnost STAVOKA Kosice, a.s. Práce
v jarních měsících byly pouze dokončovací, nejvíce zaměřené na zpevnění komunikací dotčených stavbou – náves Kladruby.
Pokládku asfaltobetonu provedla spřízněná
společnost Strabag, a.s. Celá akce byla provedena podle smlouvy o dílo v daném termínu a za daných finančních podmínek. Celkové
náklady činily 5 894 877,62 Kč bez DPH. Tak již
jen popřát obyvatelům Kladrub, ať jim voda
chutná a ať s ní neplýtvají.
• Společnost Strabag, a.s. obci zároveň
opravila dvě komunikace v Kladrubech
navazující na opravované, a to komunikaci
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vedoucí k čp. 111 a čp. 114, za celkovou
částku 254 404,65 Kč bez DPH. V letošním
roce zastupitelstvo obce uvolnilo celkem
500 000,- Kč na opravu komunikací, rádi
bychom ještě opravili v Kladrubech jednu
část komunikace u čp. 105, kde je nutné provést odvodnění, a opravu mostku ve Vyhnánově u čp. 143.
• Když už jsem nakousl téma komunikací,
dozvěděl jsem se, že Státní pozemkový úřad
by chtěl zahájit realizaci „Záhumenní cesty“
ještě v letošním roce. Informace je potvrzená, realizace ještě ne. Samotného mne tato
informace zaskočila, že v době krize a sucha,
budeme mít dvě souběžné asfaltové komunikace v obci. V návaznosti na tuto informaci
bylo na zastupitelstvu obce v červnu schváleno nechat vypracovat projektovou dokumentaci na zpevnění komunikace do osady
Rábiš.
• Z dalších investičních akcí rozpracovaných z loňského roku lze vypíchnout, že
bylo v lednu dokončeno veřejné osvětlení u zatáčky autobusu v Kladrubech. Co
se týká veřejného osvětlení v současnosti,
omlouvám se občanům za sníženou kvalitu,
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hlavně směrem do Kladrub, kde již několik
týdnů veřejné osvětlení nefunguje. Porucha
se stále hledá v zemním kabelu u křižovatky. Projektovou dokumentaci na nové veřejné osvětlení ve Vyhnánově bude provádět
firma Elektro Schejbal, s.r.o. Kocbeře.
• Největší investiční akcí v roce 2020 je
rekonstrukce budovy obecního úřadu, která
byla zahájena dne 2. 5. 2020 výměnou stávajícího topení. V současné době se vyměňuje
střešní krytina a provádí se zateplení obvodového pláště budovy. Celá přestavba bude
dle smlouvy o dílo probíhat do 30. 9. 2020;
tímto se občanům omlouváme za ztížené
podmínky při průchodu stavbou či parkování před budovou obecního úřadu.
• „Důležitým dokumentem obce je Územní
plán obce, který je v současné době připomínkován dotčenými orgány. Předpokládáme, že
bude široké veřejnosti představen během
jara nastávajícího roku. Konečné schválení proběhne v září – říjnu 2020“, takto jsem
ÚPO prezentoval slovy na podzim a sám si již
nejsem jistý, zdali vůbec dojde ke schválení
v reálných termínech. Stále se vyskytují nějaké překážky - ať již ze strany dotčených orgánů, nebo v podobě neustálého tlaku vlastníků
pozemků ke změnám. Celý proces dokončení
schválení ÚPO jsme na zasedání zastupitelstva posunuli do konce příštího roku. Samozřejmě tím není dotčené právo projednání
návrhu územního plánu obce dříve.

Lesní hospodářství
Od 1. 6. 2020 prodáváme dřevní hmotu
na palivo, zejména smrkové dřevo z těžby stromů napadených kůrovcem za cenu
500,- Kč včetně 15 % DPH bez dopravy za m3
v celých délkách (délka 2,5 – 4 bm). Pro listnaté dřevo (bříza, buk) platí cena 700,- Kč
za m3.

Odpadové hospodářství
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu chystáme na 9. a 10. října. Odpady
nám během roku nevozte. Na Vyhnánově
bude posíleno jedno sběrné místo o kontejner na plast a komunální odpad.

Vodní hospodářství
V roce 2020 cena za vodné činí 24,- Kč včetně DPH za 1 m3. Odpočet vodného se bude
konat poslední týden v červnu a poslední
týden v prosinci daného roku.

Co nás čeká na poli
kulturním a společenském
v druhém půlroce?
• Určitě za zmínku stojí akce Lidová řemesla,
která jsou zatím hodně na vážkách. Pokud
bude povoleno pouze 1000 návštěvníků
na akci, tak se budeme muset podruhé
v historii s touto oblíbenou akcí v regionu
rozloučit. Definitivní rozhodnutí padne
na zasedání zastupitelstva obce dne 30. 6.
2020, můžete se přijít zapojit do diskuse. Jisté je, že ve večerních hodinách uspořádáme
taneční zábavu pod širým nebem, hudba
stejná jako na masopust, snad ještě nějaký
předskokan, úplné detaily ještě nejsou známy. Pokud máte zájem se zapojit do dění
akcí, můžete to dořešit s námi.
• V sobotu 12. září bychom rádi oficiálně otevřeli Lesní stezku Kohoutov, která
bude umístěná v lese za čp. 28 a čp. 32.

Financování této stezky je zajištěno v rámci dotace Místní akční skupiny Království Jestřebí hory, o.p.s. (www.kjh.cz) přes Státní
zemědělský intervenční fond.
• Dále obec počítá i s konáním anebo podporou akcí jako je Dušičkový koncert v kostele, turnaj ve dvojboji či akce o Vánočních
svátcích.

Jak to vypadá s politickou
situací?
• Ve dnech 2. a 3. října 2020 se konají volby do zastupitelstev krajů a také doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že politické strany a uskupení
nemají zájem do takto malých volebních
okrsků delegovat členy nebo náhradníky, máte možnost za úplatu stanovenou
státem a za podmínek níže popsaných
stát se členem okrskové volební komise
i vy. Pokud máte zájem, žádám o doručení
oznámení o vašem zájmu do 31. 8. 2020 na
obec.kohoutov@seznam.cz, anebo osobně
v kanceláři Obecního úřadu v Kohoutově.
• Kdo může být členem okrskové volební
komise podle § 17 zákona číslo 130/2000
sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a obdobně podle § 14 e)
článku 2 zákona č. 247/1995, Sb., o volbách
do Parlamentu ČR:
Členem okrskové volební komise může být
státní občan České republiky,
a) který v den složení slibu dosáhl věku
nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu
volebního práva, a
c) který není kandidátem pro volby
do zastupitelstva kraje, anebo
kandidátem do Senátu Parlamentu ČR,
pro který je okrsková volební komise
vytvořena.
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OZNÁMENÍ A DISKUZE
Setkání občanů se starostou a vyhodnocení akčního plánu
rozvoje obce
17. 1. 2020 se na OÚ konalo každoroční setkání s tradičně vysokou účastí. Padesátka
občanů zaplnila zasedačku i chodbu obecního úřadu. Občerstvení roznášely členky Rozvojového výboru.
• Prvním hostem byla Ing. Světlana Vitvarová (ŽP MÚ Dvůr Králové nad Labem) Z její
presentace o programu „Dešťovka“ zaujala
informace, že občané stále mohou získat
dotaci na vybudování nádrže na zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, a to
ve výši jedné poloviny celkových nákladů
na pořízení, maximálně 55 tisíc korun.
• Druhý host B. Michal Štajer – hajný obecních lesů a myslivec – přednesl presentaci
o myslivosti a honitbách a neméně důležitá
byla jeho neformální diskuse s občany, která pokračovala i po oficiálním programu.
Na všechny dotazy se dostalo. Střet divoké
zvěře (u nás zastoupené hlavně liškou a divočákem) s chovateli drůbeže a zahradníky
provází lidstvo od počátku a vyřešit se úplně

Na nástěnce v zasedačce byly vystaveny
první fotografie v tématu Voda v Kohoutově. Můžete je stále posílat na email obce,
nebo jarmilatyrnerová@seznam.cz

Za Rozvojový výbor Jarmila Tyrnerová

nedá, můžeme se jen společně snažit ztráty
snižovat.
• Plnění Rozvojového plánu Kohoutova
na léta 2016 – 2022 komentoval bod po bodu
starosta obce. Už jsme se přesunuli do druhé poloviny období a bude čas i na nápady,
na co se zaměřit v období dalším. Pitná voda
v Kladrubech, opravené silnice, oprava obecního úřadu, vše se daří plnit.
• Každý rok sbíráme návrhy občanů, co by
pro ně mohla obec udělat, aby se jim v Kohoutově lépe žilo. Zde jsou letošní podněty:
•		 Občané žádají od místních zemědělců
předem informace o postřiku ohrožujícím včely
•		 Občané by uvítali označení a ohrazení
hlubokých propustků u silnice. Zdají
se jim nebezpečné při nočním návratu
domů.
•		Obec by měla využít četných programů a pokračovat ve výsadbě alejí
a doplňovat v obci lavičky, hlavně
u nově opravených rybníků.
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Každý rok se účastníci setkání vyjadřují
k budoucímu vzhledu
obce. Tentokrát vybírali typ laviček, který
by v Kohoutově rádi
viděli. Nejvíc kladných
zelených lístečků získaly lavičky celodřevěné,
případně s kamenným
podstavcem kvůli snadnější údržbě. Zaujal také nápad lavičky kruhové, která by mohla být umístěná k památeční
lipce vysazené v roce 2018, a lavička houpací,
která by slušela některému z rybníčků.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři, milí kohoutovští,
vlivem událostí posledních měsíců, o nichž se
napsalo a napovídalo více než dost, se jediným kulturním zpestřením Kohoutova za první
polovinu roku stal Masopust. Nebudu se zde
však čtvrtým rokem opakovat a psát opět to
samé. Takže, Masopust se letos povedl. Tečka.
Rozhodl jsem se však s vámi podělit o jinou
zkušenost. Během nedávné dovolené jsme
podnikli s rodinou výlet do Lipnice nad Sázavou. Jako knihovník a velký fanoušek spisovatele Jaroslava Haška jsem se těšil, ale zároveň
jsem pociťoval určité obavy. Proč to? Velkým
zklamáním pro mne byl totiž v loňském roce
výlet do Malých Svatoňovic, které jsou spjaty
s bratry Čapkovými. Očekával bych, že bude
obec z jejich světového odkazu čerpat a já se
budu prodírat davy turistů dychtících se o těchto geniálních umělcích cokoliv dozvědět. Opak
však byl pravdou… V Lipnici nás naštěstí čekalo velmi příjemné překvapení a naprostý opak
Svatoňovic! Tato malá obec je zcela oddána
odkazu slavného spisovatele. Vesnice, ve které

pan Hašek prožil jen několik málo let, je jeho
duchem přímo nabitá! Místní hostinec, který
mimochodem vlastní Haškův vnuk Richard,
nabízí Haškův guláš, který můžete spláchnout velmi chutným Haškovo ležákem. V obci
můžete obdivovat bronzovou sochu či bustu
spisovatele a navštívit památník, který naleznete v domku, jenž si Jaroslav Hašek pořídil
na sklonku života. Předtím však na obec shlížel
z hradu, kde lze navštívit doposud zařízenou
komůrku i s jeho vlastními rukopisy. Za nemalou zmínku stojí i samotný hrad, jedno z původně největších středověkých šlechtických sídel.
Expozice jsou velmi přehledně popsány, navštívit lze i rozsáhlé sklepení, a to po instruktáži od kastelána, který jakoby vypadl z pera
slavného spisovatele. Mohl bych samozřejmě
pokračovat, ale raději vám doporučím návštěvu Lipnice nad Sázavou a věřte mi, výlet bude
stát za to. Přeji všem hezké léto a co nejvíc veselých zážitků!

Štěpán Koumar, kronikář a knihovník
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SPOLKOVÁ ČINNOST

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

ČČK

12. září

sobota

Obec + OSKA Otevření Lesní stezky

les

26. září

sobota 14 hod

OSKA

Moštování

Náves Kladruby

1. listopadu neděle 17 hod

OSKA z.s.

Dušičkový koncert a průvod

kostel

26. prosince sobota v 11 hod.

Obec

Turnaj ve stolním tenisu

Obecní úřad

26. prosince sobota v 18 hod.

Obec

Vánoční koncert

kostel

•• 7. března naše členky pomáhaly při oslavě
MDŽ na obecním úřadu a pak jsme si výborně zatancovaly.
•• Na každoroční sázení stromečků nám přálo počasí, tak se nás hojně sešlo a došlo
i na opékání špekáčků.
•• Dětský den jsme pořádali 6. června. Připraveno bylo 15 atrakcí, hledal se i poklad.
I když stále poprchávalo, sešlo se 40 dětí.
Děkuji všem, kteří s organizací pomáhali,
i všem sponzorům, kteří přispěli na ceny
pro děti. Místní pekárna darovala i velký
koláč se zapečenými penězi, ke kterým se
děti mohly prokousat. Den jsme ukončili
posezením u ohně.
•• Na letošní výlet rodičů a dětí vyrážíme již
koncem června a vydáme se na Moravu.

Kamila Švorcová

POZVÁNKA K SOUSEDŮM
V místním Comoedien Hausu na vesnickém
břehu Kuksu (č.p. 51) se otevírá

Připravujeme:
•• Na podzim přesunujeme 10. ročník přednáškového pásma Rozpravy o člověku
a krajině, o přesném termínu vás budeme
informovat na plakátech.
•• V sobotu 12. 9. obec připravuje otevření Lesní stezky a členové OSKA chystají
k této příležitosti program pro děti.
•• V sobotu 26. 9. ve 14 hodin se otevře
Moštárna v „hasičárně“ v Kladrubech.
Vítaní budou kráječi ovoce s vlastním nožíkem a bedny s jablky a hruškami. Něco
nasbíráme i na návsi, snad nám to kroupy
nezničí. Přineste také čisté petky na mošt.
Organizaci zajišťuje Julius Grega.

OSKA z.s.
Členové OSKA z.s. se stačili v lednu sejít
na výročním setkání, ale pak jejich činnost
zmrazil koronavirus. Neuskutečnila se velikonoční obchůzka ani akce v kostele. A možná ani
otevření kostela na Řemesla letos nenastane.
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GALERIE LOUTEK
Jiřího Nachlingera

•• V neděli 1. 11. v 17 hodin vás opět zveme na Dušičkový podvečer. Sejdeme se
v kostele a poslechneme si krátký koncert,
posilníme se horkými nápoji a vydáme se
s hořícími světýlky na hřbitov. Děti si mohou vyzkoušet odvahu na ztemnělé cestě
ke křížku za sladkou odměnou.

Jarmila Tyrnerová

OLYMPIÁDA
pro starší a dříve narozené

Můžete si zde prohlédnout, jak se tomuto
uznávanému šumavskému řezbáři
z prastarého loutkářského rodu podařilo
vdechnout život sochám Matyáše Brauna.
Svou loutku tam má samozřejmě i slavný
kukský mecenáš hrabě Špork!
Galerii můžete navštívit i během již
32. ročníku multižánrového festivalu
Theatrum Kuks v období 19. – 23. 8. 2020.
V programu naleznete placené i volně
přístupné akce pro dospělé i děti.

Rádi bychom Vás pozvali na připravovanou akci - Olympiáda pro starší a dříve narozené.
Letošní již dvanáctý ročník se bude konat 3. září 2020 v havlovickém Všesportovním
areálu. Začátek akce je stanoven na 13 hodin.
Vzhledem k zaměření Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory, o. p. s. nabízíme
zájemcům svoz i odvoz z našeho regionu zdarma. Trasa, časy i místa zastávek budou ještě upřesněny dle přihlášených účastníků. Olympiády se mohou zúčastnit senioři s rokem
narození 1955 a starší. V případě zájmu se zaregistrujte na mail prochazkova@kjh.cz
(Vaše jméno, příjmení, rok narození a obec) nebo volejte na telefonní číslo: 730 164 404
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Účastníci a fandové vánočního turnaje v pingpongu
MDŽ na Obecním úřadě

Setkání se starostou leden 2020

Dětský den 2020

Dětský den 2020

Dětský den 2020

