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Milí spoluobčané,
pomalu končí rok 2020, který zcela převrátil naše životy naruby. Nikdo si asi
ještě před rokem nedokázal představit, že může nastat doba, která nás zbaví
zcela základních lidských potřeb, že se nebudeme moci potkat. Zvláště citliví
jsme na to nyní, v době adventní a vánoční. Věřme, že pandemie brzy odezní a
budeme se moci vrátit do normálních mezilidských vztahů.
Na obci nás v příštích letech nečeká kvůli zhoršenému přídělu financí pro obce
lehká doba. Nechceme zastavit plánované investice, ale za využití dotačních
možností a uspořených prostředků z minulých let v nich pokračovat.
Hlavní investiční akcí v roce 2021 bude intenzifikace čistírny odpadních vod.
Dojde ke kompletnímu přestrojení technologie čištění a výstavbě nového
kalojemu. Rekonstruovaná čistička umožní svážet odpadní vody z domovních
septiků, čímž chceme vyjít vstříc majitelům nemovitostí, kteří nemají možnost
napojit se na stokovou síť obce. Celá investice vyjde na více než 12 miliónů a s
části nákladů nám dotací pomůže Ministerstvo zemědělství. Podle
podepsaného harmonogramu prací by mělo být hotovo do října 2021.
Pokračovat chceme i s opravami obecního domu č. 56 na Filipově. Po opravě a
zateplení střechy a sanaci vlhkého obvodového zdiva bude následovat výměna
oken. Chtěli bychom žádat o dotaci na úpravu dopravního řešení před základní
školou a také na obnovu rozhlasové sítě v obci.
Nadále pokračují projekční práce na dalších velkých akcích – stavebních
parcelách, řešení vodovodu a kanalizace na Filipově a Ovčíně.
Ve spolupráci s Pardubickým krajem probíhá projektová činnost na opravu
silnic Kameničky-Chlumětín a Kameničky-Filipov. Podaří-li se kraji sehnat na
tyto akce peníze, dočkáme se rekonstrukce již brzy.
Robert Adámek, starosta obce
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AKTUALITY
TROCHA STATISTIKY
Obec Kameničky měla k 30. listopadu 2020 celkem 810 obyvatel. Z toho bylo
146 dětí do 15 let a 195 osob starších 60 let. V Kameničkách žije 682 lidí, na
Filipově a v Ovčíně 128 lidí.
V letošním roce se u nás narodilo 5 dětí, naopak nás opustili 4 naši
spoluobčané.
Vývoj počtu obyvatel v obci v posledních letech:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

792

797

790

788

780

795

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
Obec Kameničky pro své občany letos zajišťuje rozvoz
kaprů na vánoční svátky. Ryby budou distribuovány v
úterý 22. prosince 2020 v dopoledních hodinách.
Objednávky na dodávku přijímáme na obecním úřadě.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Již dlouho se nás ptáte na možnost třídění
drobných kovů v obci. Ve spolupráci s
Technickými službami Hlinsko, které budou od
nového roku zajišťovat svoz, zakoupila obec
kontejnery. Rozmístěny budou v nejbližších
dnech na tři místa v obci – na Filipov a v
Kameničkách u obecního úřadu a v Koutech u
zastávky. Do kontejnerů patří všechen drobný
kovový odpad – plechovky, konzervy, kovová
víčka, hliníkové obaly a podobně.
Děkujeme, že třídíte odpad a udržujete u
kontejnerů čistotu.
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PUBLIKACE KAMENIČKY VČERA A DNES
Obec
Kameničky
hledá
pro
připravovanou publikaci Kameničky
včera a dnes historické snímky obce.
Uvítáme staré fotografie vesnice
nebo jednotlivých stavení. Pokud
byste takovou fotografii vlastnili a
byli ochotni ji pro prezentaci v knížce
poskytnout, obraťte se prosím na
Roberta Adámka, tel. 602 621 347.
Děkujeme.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A PŘÁNÍ JUBILANTŮM
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme byli nuceni v letošním roce
neorganizovat vítání občánků a omezeno bylo i gratulování jubilantům. Děti
nechodily do školy, čímž jsme přišli o hudební doprovod, a celkově vládní
opatření proti Covidu těmto akcím nepřála. V předvánočním čase tedy z obce
dotyčné občany navštívíme a alespoň symbolicky jim popřejeme. Věřme, že
na jaře již budeme moci tyto akce obnovit.
AUTOMOBIL PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální služba obce Kameničky funguje již téměř 20 let. Obec poskytuje
ubytování v pěti bytech Domu s pečovatelskou službou a zajišťuje i terénní
sociální služby, kdy lidem starším, nemohoucím nebo osamělým vozí
pečovatelka obědy, pomáhá s chodem domácnosti či je zaveze k lékaři.
Automobil, který naše pečovatelka k těmto službám využívá, je již notně
starý, a proto obec požádala o dotaci na nový.
Žádost jsme podávali přes MAS Havlíčkův kraj a byli jsme úspěšní. Dotace
nám byla přislíbena a nyní čekáme na rozhodnutí o přidělení financí.
Investice do automobilu bude přesahovat 900 tisíc korun a automobil by měl
splňovat zvýšené nároky na provoz sociální služby. Bude mít elektricky
ovládanou výsuvnou sedačku spolujezdce, zejména pro přepravu
nemohoucích a invalidních osob.
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ZASTÁVKA FILIPOV - DOLNÍ
Z iniciativy obyvatel Filipova byla zrekonstruována
autobusová čekárna na Filipově ke Kameničkám.
Obec zajistila materiál a techniku, dobrovolníci z
řad našich spoluobčanů pak mnoho brigádnických
hodin a nadšení.
Na místě dosloužilé čekárny plechové se tak nyní
vyjímá nová zděná čekárna, která nebude dělat
ostudu před cestujícími a návštěvníky obce,
využívajícími frekventovanou turistickou trasu.
KŮROVEC
Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z
lesního zákona a to účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení podkorního
hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů,
aby pravidelně v týdenních intervalech prověřovali zdravotní stav svých lesů a
v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupující se
kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně v součinnosti s odborným lesním
hospodářem zajistili jejich včasnou a účinnou asanaci (pokácení, odkornění či
chemické ošetření) a následně dříví z lesa odvezli. I vlastníci nelesních pozemků
musí sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou
povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí
Obec Kameničky provádí kůrovcovou těžbu dřeva v obecních lesích. Nabízí
svým občanům k prodeji palivové dříví v ceně 500 Kč/m3 nebo stavební
řezivo. Objednat lze na tel. čísle obecního úřadu 469 318 122 nebo u
p. Sadílka tel. 721 284 568.
Robert Adámek, starosta obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA

Rok 2020 se chýlí ke konci a pro všechny naše žáky i pracovníky školy byl
plný změn. Jak žáci, tak i učitelé se intenzivně učili. Museli jsme zvládnout
nové způsoby učení na dálku, žáci se stávali
samostatnějšími a
odpovědnějšími. Podzimní uzavření škol už nás tak nepřekvapilo. Výuka
online je použitelná nejen při uzavření škol, ale můžeme ji využívat i při
dlouhodobé nemoci dítěte a i při běžné výuce můžeme úkoly zadávat přes
internet. Zároveň máme připravenou techniku, kterou bychom mohli
zapůjčit žákovi, pokud má nějaký problém s připojením.
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Vzhledem k epidemiologické situaci se však naši žáci nemohou zúčastňovat
žádných soutěží.
V této době neustáváme s opravami budov školy. Máme nově vybudovaný
kabinet v prostorách půdy nad hlavní budovou, přestěhovali jsme knihovnu
do prostoru, kde bude možno i se třídou pracovat. V průběhu posledních
měsíců byl vybrán náš projekt učebny jazyků a informatiky k realizaci a nyní
se připravuje výběrové řízení. V učebně byla vyměněna okna, navazovat
bude stavební úprava třídy. Učebna by do začátku nového školního roku
měla být dokončena.
Blíží se nejkrásnější svátky roku a já bych chtěla všem žákům i pracovníkům
školy poděkovat za práci, kterou odvádějí, a Vám všem popřát krásné svátky
uprostřed těch, které máte rádi. Přeji Vám, abyste si uměli udělat čas na
všechny své blízké, a do toho dalšího roku přeji hlavně pevné zdraví.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Skautský rok jsme zakončili tradičním táborem, který se konal na začátku
prázdnin. Bylo super, jak jsme si všichni tábor užili bez ohledu na to, co se
dělo v „okolním světě“. Na 14 dní jsme se ocitli v úplně jiné říši. Letošní tábor
se totiž konal v duchu příběhu Alenka v říši divů.
První den se děti seznámily se všemi obyvateli říše divů. Bíla královna je
požádala o pomoc při boji proti Srdcové královně a její příšeře
Tlachapoudovi. Děti během celého tábora pilně cvičily a vzdělávaly se, aby
byly dostatečně připravené na závěrečný boj. Každý den se jim pomocí klíče,
který dostaly za splněný úkol, otevřela jedna místnost, ze které mohly hádat
co je bude čekat další den. Jako poslední je čekal den Nádherňajs. Ten byl
předpovězen jako den, kdy Alenka se svojí armádou porazí Tlachapouda a
tím i Srdcovou královnu. To se dětem úspěšně podařilo. Na oslavu výhry se
konal Maškarní ples. Na závěr děti dostaly od Alenky klíček od říše divů, aby
se mohly kdykoliv vrátit, kdyby Bílá královna a s ní i všichni obyvatelé znovu
potřebovali jejich pomoc. Uprostřed srpna jsme se střediskem vydali do
Hradce Králové na výlet do planetária. Tam jsme absolvovali krásnou
přednášku o hvězdách, souhvězdích a planetách. Zhlédli jsme také poučnou
pohádku o pólech naší planety. Z Hradce jsme se přesunuli vlakem zpátky do
klubovny v Jeníkově. Děti si tu začaly tvořit vlastní mapu noční oblohy. Když
se setmělo, přišel čas na noční hru. Ta měla být celá o hvězdách, ale nejdřív
to vypadalo, že to nevyjde kvůli mrakům. Nakonec to ale dobře dopadlo a děti
si hru užily. Ráno po snídani jsme se rozloučili a vypravili se domů s krásnými
vzpomínkami a skvělým zážitkem.
5

Na konci prázdnin jsme na oslavu 30. výročí založení našeho střediska
pořádali Výroční Běh (VÝBĚH). Akce byla nejen pro skauty, ale i pro širokou
veřejnost. Běh na 10 km (resp. 11 km) a 2 km (resp. 4 km) byl symbolickým
vyběhnutím do nového třicetiletí.
Nejednalo se o závod v pravém slova smyslu. Vítězem se stal každý, kdo
závod dokončil. U sokolovny byl také připraven bohatý doprovodný program
pro malé i velké. Všichni si zde mohli vyzkoušet např. lukostřelbu, výrobu
placek, stavění věže z beden od piv, sekání kosou a další. Děkujeme všem
zúčastněným za přátelskou nesoupeřivou atmosféru a obci Kameničky a
Jeníkov za podporu celé akce.
Na začátku září jsme se opět
sešli se všemi dětmi u klubovny
v Jeníkově. Zavítalo mezi nás i
několik nováčků. Dívčí oddíl se
tam na úvodní schůzce setkal
s Matkou přírodou. Ta vzala
holky na toulky místní krajinou.
Na této objevné cestě bylo
úkolem
dětí
všímat
si
zajímavých přírodnin kolem
sebe a některé si vzít s sebou.
V lese z nich potom měly
vytvořit „obraz“ v duchu land art
(=krajinné umění). Když jsme si společně prohlédli celou přírodní galerii,
vyzkoušeli jsme si vnímaní přírody i ostatními smysly bez použití zraku. Při
společné procházce se zavázanýma očima jsme okolí zkoumali pomocí čichu,
sluchu a hmatu.
Na začátku října těsně před přerušením naší činnosti měly děti příležitost si
procvičit své znalosti z tábora na střediskových závodech světlušek, vlčat,
skautů a skautek. Kolem klubovny se nacházela tematická stanoviště
zdravovědy, šifer, historie skautingu a práce s mapou. Obratnost se
prověřovala na lanové dráze. I přes velmi větrné počasí se naštěstí dětem
podařilo všechny skautské nástrahy, hlavně s dobrou náladou, překonat.
Během přerušení naší činnosti se s dětmi bohužel nemůžeme vidět naživo.
Využíváme ale další možnosti, jak v programu alespoň částečně pokračovat.
Proběhlo několik online schůzek a děti s podporou vedoucích pracují se
seberozvojovými brožurkami (stezky).
Doufáme, že se s dětmi zase brzy sejdeme u klubovny!
Klára Černá, Renata Brázdová, Eliška Šnevajsová, Stanislava Nováková,
Tereza Schmidtová
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FK KAMENIČKY
Po nekonečném čekání, kdy na jaře naše družstva neodehrála ani jedno
mistrovské utkání, se v srpnu rozběhly krajské a okresní soutěže pro ročník
2020/2021.
Za náš fotbalový klub se se do bojů o body pustilo hned 5 družstev.
V krajské soutěži dorostu, skupina B, vstoupil náš dorost do další sezóny
výhrou a vypadalo to, že bude opět patřit mezi lídry skupiny. Další zápasy
však přinesly střídavé výsledky a po odehrání 9 kol je dorost v neúplné
tabulce na 8. místě s 15 body.
Muži vlétli do nového ročníku okresního přeboru jako kometa, omlazený
celek pod vedením Fandy Sádovského odehrál mnoho povedených a líbivých
utkání a výsledkem je, po dohraných 10 kolech, průběžné 2. místo v tabulce
se ziskem 23 bodů.
Mladší žáci, hojně doplňovaní starší přípravkou, bojovali v silné konkurenci
starších protihráčů jako lvi, ale na více jak 9. místo a zisk 3 bodů to zatím
nestačilo.
Naše dvě zcela nová družstva mladších a starších přípravek začala hrát svá
první utkání na konci srpna a bylo znát, že někteří hráči stojí na hřišti při
mistrovském zápase úplně poprvé. O to víc bych chtěl ocenit jejich bojovnost,
statečnost a touhu hrát fotbal, i když se jim popravdě zatím moc nedaří.
Velká pochvala samozřejmě směřuje i k rodičům, bez jejichž pomoci při
dopravě dětí na venkovní zápasy, oblékání a fyzické podpory přímo na hřišti
si nedovedeme soutěž vůbec představit.
Starší přípravka je po nedohraném podzimu zatím na 6. místě se ziskem 10
bodů, a mladší přípravka na 9. místě se ziskem 4 bodů.
Stejně jako na jaře tak i na podzim přerušila soutěže opatření před možnou
nákazou COVID – 19.
Poslední utkání dorostu a mužů se hrála doma už bez diváků, poté byla
soutěž zastavena úplně.
S velkou nadějí očekáváme jaro, kdy se snad vše vrátí do normálních kolejí,
dohrají se zbylá utkání z podzimu a jarní část už poběží bez zádrhelů. Všichni
si to velmi přejeme a uděláme vše proto, aby se naši hráči, zejména pak děti,
vrátili na hřiště a mohli bez jakýchkoliv omezení a obav o své zdraví
sportovat.
Za FK Kameničky z. s. přejeme všem příznivcům fotbalu a samozřejmě i
ostatním občanům Kameniček a jejich místních částí příjemné a hlavně
klidné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2021.
Mgr. Jiří Hrabčuk
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rok 2020 nezadržitelně kráčí ke svému konci a pro mnohé z nás
začíná čas bilancování. Dovolte tedy, abych Vás v krátkosti
seznámil s činností hasičů v letošním roce, v roce poznamenaném
pandemií Covid 19. Koronavirus zasáhl život každého z nás.
Zasáhl činnost každého spolku, organizace, oddílu atd. I my jsme nemohli,
s ohledem na vládní opatření, uskutečnit vše co bylo naplánováno. Naopak
vše, co jsme uskutečnili a uspořádali, bylo vždy pečlivě konzultováno
s Krajskou hygienickou stanicí. Nechtěli jsme obcházet a ani porušovat žádná
opatření, protože byť i nepatrná pochybení u normálního občana se
přehlédnou, ale u hasičů je to hned vidět.
V lednu se ještě stihla Valná hromada okrsku Kameničky, která se konala
v Dědové a kde byl zvolen nový Výkonný výbor. V únoru jsme pro Vás
uspořádali hasičský ples. Bohužel v březnu přichází první opatření v boji
s koronavirem a s ním i velký zásah do naší činnosti. Po částečném
rozvolnění opatření jsme v květnu provedli v obci sběr železného odpadu. Od
května mohli také opět probíhat výborové schůze (bohužel ne na dlouho).
První taneční zábava na letním parketě byla po dohodě s hygieniky zrušena,
třetí v pořadí byla zrušena kvůli špatnému počasí. Jinak na taneční zábavy
jste letos mohli zavítat celkem pětkrát. V srpnu proběhl rovněž na letním
parketě XV. ročník soutěže v požárním útoku, tentokrát s historickými stroji
PS 8. Na domácí půdě obsadilo družstvo Kameničky 2001 druhé místo. Kvůli
pandemii byl ale požární sport značně omezen. Nekonaly se žádné ligové
závody a uskutečnilo se pouze pár pohárových soutěží a memoriálů. My jsme
se zúčastnili nočních závodů ve Studnicích, kde jsme skončili na 15. místě.
Další noční závody byly v srpnu ve Vortové, tam jsme skončili na pátém
místě. V září jsme zajeli na memoriál L. Drápalíka na Dřevíkov, kde jsme
první kolo vyhráli a v druhém kole jsme po velké smůle skončili sedmí.
Rovněž v září jsme byli ještě na memoriálu M. Denka v Hlinsku. Tady nás opět
smůla neopustila, a tak jsme závody a vlastně zvláštní sezónu zakončili
neplatným pokusem. Ještě bych se rád zmínil, že po rozvolnění opatření
v první vlně, a tím možnosti trénovat nám hned na druhém tréninku
vypověděl službu motor ve sportovním stroji. Všechny závody, kterých jsme
se zúčastnili, byli tedy odběhány se zásahovou PS 12 bez úprav, a tudíž
s velkým handicapem pro nás. V polovině září jsme byli pozváni na
slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice v Blatně a musím
říci, že tam hasiči mají krásné a důstojné zázemí.
Od jara do podzimu udržujeme a částečně (dle financí) se snažíme
rekonstruovat letní parket. To musíme nehledě na situaci, protože si
myslíme, že se zánikem tohoto areálu by zanikla i část historie naší obce.
Zásahová jednotka obce letos zrealizovala dvě akce - dokončení nové šatny
v objektu hasičárny pro členy jednotky a opravu požární nádrže. Byly
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položeny nové trubky na přítoku a proběhla oprava stavidla včetně
zatrubnění. Na obě akce materiál finančně zaštítila Obec Kameničky. Pro
bezpečnější práci členů jednotky byla z dotací pořízena nová výstroj a
výzbroj – zásahový oblek třívrstvý Patriot Elite 5 kusů (dotace od společnosti
Agrofert a Obce Kameničky), zásahový oblek jednovrstvý Bushfire 2 ks
(dotace Pardubický kraj a Obec Kameničky), zásahová obuv Primus 21 2ks
(dotace společnosti Agrofert a Obce Kameničky), ruční vysílačka Hytera PD
565 vč. příslušenství 4 ks (dotace Pardubický kraj a obec Kameničky),
automobilová stanice Motorola DM 4600e 1 ks (dotace Pardubický kraj a
Obec Kameničky), holínky broďáky 1 ks (dotace Obec Kameničky), krtekčistič kanalizací 1 ks (dotace Obec Kameničky). Ještě jednou bych rád touto
cestou poděkoval jménem hasičů Kameničky panu starostovi R. Adámkovi a
zastupitelům obce Kameničky. V listopadu byly opraveny brzdy a byla
provedena technická kontrola na vozidle Fiat Ducato. O obojí se postaral Jan
Hladký (Honzíku, moc děkujeme).
Výjezdy ZJ Kameničky hlášené operačnímu důstojníkovi HZS do 5.12.2020:
25.3.2020, 14.4.2020, 29.4.2020, 2.5.2020 Technická pomoc, ostatní
mimořádné události, epidemie (sklad Chrudim). Zde se jednalo o rozvoz
ochranných a dezinfekčních pomůcek z centrálního skladu v Chrudimi po
chrudimském a pardubickém okrese. Ve dvanácti hodinových směnách vždy
nepřetržitě sloužily dvě jednotky. Za tuto pomoc v době nouzového stavu
byly dne 11.7.2020 dekorovány všechny zúčastněné jednotky (sbory)
čestnou stuhou hejtmana Pardubického kraje. V kulturním domě v Telecí,
kam nás doprovodil náš místostarosta Jan Hladký, stuhu slavnostně všem
předával hejtman M. Netolický. 27.4.2020 Technická pomoc – pálení
včelstev. 16.6.2020 Technická pomoc – čištění kanalizace v obci. 25.6.2020
Technická pomoc – oprava přetékajícího stavidla. 29.6.2020 Technická
pomoc – čištění koryta řeky, protipovodňová opatření. 1.9.2020 Technická
pomoc – pytlování, protipovodňová opatření. 14.10.2020 Technická pomoc
– pytlování, protipovodňová opatření.
Slušným pozdravením neurazíš, když slušně poděkuješ nejen že neurazíš, ale
projevíš úctu. Proto děkuji Všem, kteří nám pomáhají, podporují a fandí nám,
nesmírně si toho vážíme.
Na závěr bych za hasiče velice rád popřál všem lidem dobré vůle klidné a
pohodové svátky vánoční a aby nový rok 2021 byl úplně jiný, mnohem,
mnohem lepší.
Jiří Kosař, starosta SDH Kameničky, člen Výkonného výboru OSH Chrudim
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Z ČINNOSTI OCHOTNICKÉHO SPOLKU MUČIDLA KAMENIČKY
Počátkem března jsme odehráli dvanácté představení Stroupežnického
Našich furiantů. V únoru jsme pomohli s pořádáním dětského karnevalu. Tou
dobou jsme byli osloveni SDH Kameničky ke spolupráci na přípravě a
organizaci slavnosti Kácení máje. K realizaci však kvůli Covidu 19 nedošlo.
V červnu jsme neodolali nabídce
spolku Rozběháme Luži zahrát si v
prostředí
zříceniny
hradu
Košumberk. Celé léto jsme
intenzivně oprašovali nastudování
Drdových Hrátek s čertem. V neděli
20.9. jsme tedy v rámci vyvrcholení
charitativní akce Léto pro Lindu
odehráli dvě představení na
Košumberku. Tuto naši akci
provázely náročné přípravy a
dramatické okolnosti (zkoušky na hradě, doprava kulis a velké nervy, když
nám je vítr těsně před začátkem shodil, přelomily se a byla nutná urychlená
oprava), uštědřili jsme si tedy velmi intenzivní, krásný i dobrodružný
zážitek. Plánovali jsme listopadový návrat Hrátek i na prkna jeviště v
Kameničkách a velmi jsme se na to těšili, avšak epidemiologická situace nám
nepřeje a vybízí nás bohužel k nečinnosti.
Pokud Vám Mučidla budou chybět, můžete si alespoň pořídit
záznam představení Naši furianti. Od 14.12.2020 na OÚ Kameničky.
Jménem všech "mučedníků" Vám mohu slíbit, že se moc těšíme na nácvik
další hry a na setkávání s Vámi u nás v sokolovně, děkujeme Vám za
dosavadní přízeň a přejeme Vám krásné Vánoce a stálé zdraví v roce 2021.
Jménem MUČIDEL Lenka Adámková

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám všem poklidný a ve zdraví prožitý čas adventní i
vánoční.
A do nového roku 2021 vykročení správnou nohou,
hodně zdraví a životní pohody.
Robert Adámek, starosta
Jan Hladký, místostarosta
a kolektiv obecního úřadu
10

