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Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
končí nám další rok a opět tu máme čas vánoční. Rok 2018 byl pro obec významný například volbami.
Ne snad úplně volbami prezidentskými, více však volbami komunálními, které rozhodly o novém složení
zastupitelstva na další období. Jako opětovně zvolený starosta věřím, že budeme v zastupitelstvu i nadále
fungovat tak, aby to přispělo k dalšímu rozvoji celé obce. Investičně byl letošní rok klidnější, žádná
opravdu velká akce se nekonala. Společenský život obsáhl všechny tradiční akce pro děti i dospělé,
sportovní i kulturní, z nichž většími byly oslavy 115 let SDH Doubravka nebo například pašovické setkání
rodáků a občanů. Jsem také rád, že nově postavený vodovod funguje a stále více domácností vodu
odebírá. Více připojení a větší odběry, jen to je cesta k ustálení cen vodného na přijatelné úrovni. V roce
příštím bychom rádi přivedli na svět znak obce, na jehož podobě se budou občané podílet – brzy se dovíte
podrobnosti a návrhy. Přeji všem pohodový konec roku a do toho příštího hodně spokojenosti, osobních
i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Josef Vomáčka

Místní poplatky 2019
Poplatky za svoz odpadů zůstávají pro rok 2019 ve stejné výši jako v letech předchozích ( 300 Kč pro
trvale bydlící, 450 Kč pro rekreační objekty a byty a domy, kde nikdo není trvale hlášen, a 150 Kč pro děti
do 6 let a seniory nad 70 let ), poplatek za psa činí stále 60 Kč. Připomínáme, že splatnost poplatků je do
30.6.2019. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně OÚ, případně převodem na účet obce.
Cena vodného pro rok 2019 (odečtové období 2018-19)
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2018/2019, platné pro dodávky pitné vody
z vodovodu Chrášťany a Doubravka :
- pevná složka ( tzv. paušál ) …… 444 Kč / rok
- sazba vodného ………………….. 45 Kč / 1 m3 ( včetně DPH )
Upozornění – Chrášťany čp. 7
Upozorňujeme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost při cestě kolem zchátralého domu čp. 7
v Chrášťanech. Zejména žádáme, aby nevstupovali do domu, stodoly ani na dvůr, a vůbec aby se
tomuto místu pokud možno vyhýbali do doby, než se podaří paní majitelce provést zbourání nebo
pořádná zabezpečovací opatření. Prosíme občany, aby si v tomto směru pohlídali hlavně svoje děti.
Palivové dřevo pro občany
OBEC CHRÁŠŤANY NABÍZÍ OBČANŮM OBCE V ROCE 2019 MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PALIVOVÉHO
DŘEVA Z OBECNÍCH LESŮ. PŘIPRAVENY JSOU DVĚ VARIANTY:
1. SAMOVÝROBA - ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO KONCE ROKU 2018 POUZE VYPLNĚNÍM
A ODEVZDÁNÍM PŘÍSLUŠNÉHO FORMULÁŘE ( K DISPOZICI NA OÚ NEBO NA WEBU ). BUDE
VYTVOŘEN POŘADNÍK A PODLE NĚJ BUDOU PAK VÝSEKY PŘIDĚLOVÁNY DLE STANOVENÝCH
PRAVIDEL, VŽDY PO DOHODĚ S VEDENÍM OBCE A LESNÍM HOSPODÁŘEM. CENA JE
STANOVENA NA 150 Kč ZA PROSTOROVÝ METR.
2. KOUPĚ DŘEVA PO TĚŽBĚ - ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLAŠOVAT PRŮBĚŽNĚ POUZE
VYPLNĚNÍM A ODEVZDÁNÍM PŘÍSLUŠNÉHO FORMULÁŘE ( K DISPOZICI NA OÚ NEBO NA WEBU).
ŽÁDOSTI BUDOU PRŮBĚŽNĚ VYŘIZOVÁNY DLE STANOVENÝCH PRAVIDEL, VŽDY PO DOHODĚ
S VEDENÍM OBCE A LESNÍM HOSPODÁŘEM. CENA JE STANOVENA NA 600 Kč ZA PLNÝ METR.
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Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
3a ) ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemků KN p.č. 808/8 o výměře 63 m2 a p.č. 808/7 o výměře 34 m2,
v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, za cenu 30 Kč/ 1m2.
3b) ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku KN p.č. 808/11 o výměře 3 m2, v k.ú. Chrášťany u Týna nad
Vltavou (oddělený z původního 808/7 ), za cenu 60 Kč/ 1m2.
3c) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku KN p.č.4527/47 o výměře 100 m2, v k.ú. Chrášťany u Týna
nad Vltavou (oddělený z původního 4527/11), za cenu 60 Kč/ 1m2.
3d) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku, KN p.č.18/1 (zahrada o výměře 121m2 ) v k.ú. Chrášťany u
Týna nad Vltavou, za cenu 60 Kč/1m2.
3e) ZO schvaluje 12 hlasy prodej pozemku st.p.č.153 o výměře 351 m2 včetně budovy čp. 11, v k.ú.
Chrášťany u Týna nad Vltavou, za nabídnutou cenu 400.000 Kč.
3f) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemků v k.ú. Koloměřice KN p.č.st.216 o výměře 20 m2 včetně
budovy skladu za dohodnutou cenu 20.000 Kč, p.č. st.112/1 o výměře 121 m2 včetně budovy čp.14 za
dohodnutou cenu 200.000 Kč, a p.č.4555/43 ( odděleno z původní 4555/20 ) o výměře 153 m2, za 60
Kč/1m2.
3g) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č. 901/33 o výměře 66 m2 , (odděleno z původního 901/1 )
v k.ú. Doubrava nad Vltavou, za cenu 30 Kč/1m2.
3h) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č.60/4 o výměře 186 m2 ( odděleno z původní 60/1 ) v k.ú.
Doubrava nad Vltavou, za 60 Kč/1 m2.
3i) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č. 60/3 o výměře 197 m2 ( odděleno z původní 60/1 ) v k.ú.
Doubrava nad Vltavou, za 60 Kč/1 m2.
3j) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemků p.č.61/2 o výměře 188 m2, a 901/20 o výměře 35 m2, vše
v k.ú. Doubrava nad Vltavou, za 60 Kč/1 m2.
3k) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 529/1 o výměře cca 500 m 2
v k.ú. Pašovice.
3l) ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje obecního pozemku p.č. 3437/22 o výměře 42 m2 v k.ú.
Pašovice.
4) ZO schvaluje 13 hlasy koupi lesního pozemku p.č. 170/6 o výměře 2340 m2, v k.ú. Doubrava nad
Vltavou, za dohodnutou cenu 30.000 Kč.
5) ZO schvaluje 14 hlasy stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-22 na 15 členů.

Na zasedání bylo přítomno 15 z 15 členů zastupitelstva obce.
3a) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č.st.20/1 o výměře 119 m2 včetně budovy čp. 15, v k.ú.
Doubrava nad Vltavou, za nabídnutou cenu 80.000 Kč.
3b) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemků KN p.č. 901/30 o výměře 37 m2 a p.č. 901/31 o výměře 38
m2, ( oba odděleny z původního 901/1 ), za cenu 30 Kč/ 1m2.
3c) ZO schvaluje 11 hlasy prodej pozemku KN p.č. 529/16 o výměře 268 m2, v k.ú. Pašovice ( oddělený
z původního 529/1 ), za cenu 30 Kč/ 1m2.
3d) ZO schvaluje 15 hlasy prodej pozemku KN p.č. 3437/22 o výměře 42 m2 v k.ú. Pašovice,
za cenu 30 Kč/ 1 m2.
3e) ZO schvaluje 15 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 4523/2 o výměře cca 124 m2 v k.ú.
Chrášťany u Týna nad Vltavou
3f) ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 4523/2 ( nově 4523/5 ) o výměře cca 226
m2 v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou.
3g) ZO schvaluje 15 hlasy záměr prodeje části pozemku KN p.č. 4523/1 o výměře 8 m2 , v k.ú.
Chrášťany u Týna nad Vltavou
3h) ZO schvaluje 14 hlasy koupi pozemku p.č. 440/9 o výměře 225 m2 v k.ú. Chrášťany u Týna nad
Vltavou, za 50 Kč/1 m2.
3i) ZO schvaluje 15 hlasy záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Doubrava nad Vltavou p.č. st.37/2
o výměře 240 m2 , p.č. 275/3 o výměře 156 m2 , p.č. 275/15 o výměře 243 m2 , a p.č. 275/7 – část o
výměře cca 1100 m2 .
3j) ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje p.č.4553/14 – část o výměře cca 10 m2, v k.ú. Chrášťany.
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Na zasedání bylo přítomno 15 z 15 členů zastupitelstva obce.
4a) ZO schvaluje 15 hlasy počet místostarostů obce – 1 místostarosta.
4b) ZO schvaluje 14 hlasy uvolněnost funkcí – starosta i místostarosta obce budou pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněni.
4c) ZO schvaluje 13 hlasy veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
4d) ZO schvaluje 15 hlasy do funkce starosty obce pana Mgr. Josefa Vomáčku.
4e) ZO schvaluje 14 hlasy do funkce místostarosty obce pana Františka Trávníčka.
5a) ZO schvaluje 9 hlasy Ing. Václava Pánka jako člena rady obce.
5b) ZO schvaluje 13 hlasy Františka Stejskala jako člena rady obce.
5c) ZO schvaluje 14 hlasy Rudolfa Skálu jako člena rady obce.
6a) ZO schvaluje 15 hlasy zřízení finančního a kontrolního výboru v tříčlenném obsazení.
6b) ZO schvaluje 14 hlasy do funkce předsedy finančního výboru Ing. Miroslava Jiříčka.
6c) ZO schvaluje 14 hlasy do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Miroslavu Machovou.
7a) ZO schvaluje 15 hlasy měsíční odměnu ve výši 1100 Kč pro neuvolněného člena rady od 1.11.2018.
7b) ZO schvaluje 15 hlasy měsíční odměnu ve výši 300 Kč pro neuvolněného člena zastupitelstva od
1.11.2018.

Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
3) ZO schvaluje 14 hlasy program zasedání.
4) ZO schvaluje 13 hlasy pana Václava Záveského novým místostarostou obce.
5a) ZO schvaluje 13 hlasy paní Hanu Nechvátalovou a Janu Jarošovou jako členky finančního výboru.
5b) ZO schvaluje 14 hlasy paní Markétu Svobodovou a pana Jaroslava Landu jako členy kontrolního
výboru.
6) ZO schvaluje 13 hlasy měsíční odměnu předsedům výborů ve výši 300 Kč a členům výboru ve výši
250 Kč, s účinností od 13.12.2018.
7a) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č. 4553/32 o výměře 4 m2 ( oddělený z původního
4553/14) v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, za cenu 30 Kč za 1 m2.
7b) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemků p.č. st.37/2 o výměře 240 m2, p.č. 275/3 o výměře 156 m2, a
p.č.275/15 o výměře 243 m2, vše v k.ú. Doubrava nad Vltavou, za cenu 30 Kč za 1 m2.
7c) Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy prodej pozemků v k.ú. Dražíč - p.č. st.117 ( výměra 807 m2 –
včetně budovy č.p.52 ), p.č.1645/1 ( výměra 781 m2 ), p.č.1644/3 ( výměra 1310 m2 ), p.č.1644/4 (
výměra 576 m2 ). Celková cena dle znaleckého posudku činí 1.400.000 Kč, podíl naší obce činí 1/12.
7d) ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. st.77/3 včetně budovy v k.ú. Doubravka.
7e) ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje části pozemku 3437/10 ( o výměře cca do 50 m 2 ) a části
pozemku p.č.760/1 ( o výměře cca 360 m2 ) v k.ú. Pašovice.
7f) ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 18/4 o výměře 9 m2 v k.ú. Pašovice.
8) ZO schvaluje 13 hlasy strategický dokument obce „Program obnovy venkova na období 2018-2028.“
9) ZO schvaluje 14 hlasy Přílohu č.3 k vyhlášce 01/2016 o místních poplatcích. Místní poplatky pro rok
2019 zůstávají v nezměněné výši.
10) ZO schvaluje 14 hlasy kalkulaci vodného na rok 2019 pro vodovod Chrášťany a Doubravka. Vodné
45 Kč (vč. DPH) za 1m3 plus pevná složka 444 Kč ročně za odběrné místo.
11) ZO schvaluje 14 hlasy rozpočet obce na rok 2019. Schválené příjmy ve výši 17.985 tis. Kč, výdaje
ve výši 23.185 tis. Kč. Schodkový rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5.200 tis. Kč bude pokryt čerpáním
dlouhodobého úvěru a financováním – změnou stavu prostředků na účtech.
12) ZO schvaluje 14 hlasy investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Chrášťany ve výši 250.000 Kč na pořízení
vybavení pro školní jídelnu.
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Fotbalový podzim 2018
Našim fotbalistům se podzimní část tentokrát vydařila. Ve 13 zápasech získali 21 bodů, což zatím stačí
na 5. místo. Na jaře se pokusíme zůstat v klidných patrech tabulky bez sestupových starostí. Nejlepším
střelcem i hráčem podzimu byl jednoznačně Roman Drozd.

V roce 2018 se konaly pro obec nejdůležitější volby, a to volby do zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo
celkem 45 kandidátů ve třech volebních stranách. Uvádíme zde celkové výsledky.

Obec Chrášťany - celkové výsledky
volební účast 65,20%
počet zapsaných voličů
počet vydaných obálek
počet odevzdaných obálek
počet odevzdaných platných hlasů

592
386
386
5053
Platné hlasy

poř.číslo
kandidátky

Název volební strany

celkem

v%

2

Sdružení nezávislých kandidátů

2755

54,52

3

KDU-ČSL

1308

25,88

1

KSČM

990

19,59

Aktuální složení zastupitelstva obce Chrášťany:

4

Mgr. Josef Vomáčka

starosta obce

Václav Záveský

místostarosta obce

Ing. Václav Pánek

člen rady

Rudolf Skála

člen rady

František Stejskal

člen rady

Ing. Miroslav Jiříček

předseda finančního výboru

Mgr. Miroslava Machová

předsedkyně kontrolního výboru

JUDr. Markéta Svobodová

členka kontrolního výboru

Hana Nechvátalová

členka finančního výboru

Jaroslav Jaroš

zastupitel

František Landa

zastupitel

Michal Beneš

zastupitel

Marie Trávníčková

zastupitel

Pavel Vondra

zastupitel

Ing. Jiří Vanda

zastupitel
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Jubilanti 2018 a 2019
Životní jubileum oslavili a oslaví:
v listopadu 2018:
Marhoun František, Chrášťany
Rybáčková Anna, Chrášťany
Novák Jan, Doubravka
Hajíček František, Doubravka
v prosinci 2018:
Skála Rudolf, Chrášťany
Mikolášková Marie, Chrášťany
Novotný František, Doubrava
Stejskalová Marie, Koloměřice

v lednu 2019:
Houšková Růžena, Doubrava
Kodadová Anna, Doubravka
Koukol Karel, Chrášťany
Šedivá Blažena, Chrášťany
Trávníčková Marie, Koloměřice
Kodadová Božena, Doubravka
v únoru 2018:
Hladká Marie, Chrášťany

V roce 2018 se narodili :
Simona Vlažná
Rozálie Zuntová
Filip Bambas
Adam Vacula
Jaroslav Landa
Martin Landa

Jiří Nechvátal
Ema Buchtelová
Michal Kodad
Anabela Dvořáková
Radek Suchan

V roce 2018 se naše obec dočkala významného okamžiku - a to 100. narozenin našeho občana. Moc
gratulujeme paní Anně Landové z Chrášťan a přejeme stále hodně zdraví!
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Děkujeme za podporu generálnímu partnerovi
projektu – Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ.
* Masopustní průvod ( 10.2. )
* Maškarní diskotéka - karneval ( 24.3. )
* Oslavy MDŽ ( 9.3., 10.3. )
* Velikonoční odpoledne v Doubravě ( 1.4.)
* Slet čarodějnic ( 30.4.)
* Dětský den Chrášťany ( 10.6. )
* Dětský den Doubrava ( 16.6. )
* Nohejbalový turnaj Chrášťany ( 5.7. )
* 115. výročí SDH Doubravka ( 7.7.)
* Turnaj ve stolním tenisu - Doubrava open 2018 ( 14.7. )
* Nohejbalový turnaj Doubravka ( 21.7. )
* Setkání rodáků a občanů v Pašovicích, 90 let hasičů ( 11.8. )
* Setkání heligonkářů ( 12.8. )
* Hasičská soutěž - memoriál M.Sýkory ( 18.8. )
* Pouťový fotbal – 40. let výročí klubu ( 25.8. )
* Hasičská soutěž - dětská ( 2.9. )
* IV. Olympiáda v Doubravě ( 8.9.)
* Exkurze do infocentra JETE ( 16.9. )
* Setkání důchodců ( 16.9. )
* Sraz sokolníků ( 29.9. )
* Mariášový turnaj ( 27.10.)
* Lampionový průvod a drakiáda Doubrava ( 3.11.), Chrášťany (10.11.)
* Mikulášská a čertovská nadílka, vánoční tvoření, rozsvícení stromečku ( 1.12.)
* Vánoční zpívání ( 8.12. )
Více fotografií najdete na webových stránkách spolků, na stránkách knihovny, případně na Facebooku.

9

www.chrastany.eu, www.facebook.com/chrastany

prosinec 2018

10

www.chrastany.eu, www.facebook.com/chrastany

prosinec 2018

Máme pro vás aktuální informace o změnách v programech Nová zelená úsporám a Dešťovka, které byly
vyhlášeny na podzim 2018. Možná budou tyto změny pro vás významné a rozhodnete se požádat o
dotaci.
Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
je určený na zateplování domů,
výstavbu nových domů a využití
obnovitelných zdrojů (solární termické
a fotovoltaické systémy, rekuperace,
výměna elektrického vytápění za
systém s tepelným čerpadlem a
výměna lokálních topidel na tuhá
fosilní paliva, např. kamna využívaná
jako hlavní zdroj tepla na vytápění).
Zásadní
novinkou
je
možnost
realizovat zateplení domu svépomocí.
Kdo si troufá a má chuť zateplit si dům
vlastními silami, může také požádat o
dotaci. Podmínkou ale zůstává
nutnost zajistit si odborný technický
dozor.
Rozšíření nabídky se týká také
výstavby rodinných domů, kdy je
možné získat částku 150 000 Kč na
lepší nízkoenergetický dům. V domě
však musí být instalováno řízené
větrání s rekuperací.
Dále je možné čerpání dotace na venkovní stínicí techniku v podobě předokenních žaluzií nebo rolet. Tyto
prvky zabraňují v letních měsících přehřívání místností a v zimě zabraňují únikům tepla. Výše dotace se
pohybuje od 500 do 1000 Kč/m2.
Změny a novinky byly vyhlášeny i v programu DEŠŤOVKA, který je zaměřen na využití srážkové a
odpadní vody v domácnosti i na zahradě. O dotaci na základní systém (jímání srážkové vody k zalévání
zahrady) mohou nově žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro
domy v obcích ze seznamu tzv. suchých obcí, kde bylo největší sucho). Žádat mohou nejen vlastníci
rodinných a bytových domů, ale nově i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému
bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).
Doba realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.
Oblasti a výše podpory:
- zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 000 Kč
- akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 000 Kč
- využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – dotace až 105
000 Kč
Pokud máte zájem o bližší informace ohledně uvedených dotací, můžete využít bezplatné a nezávislé
poradenství poradenského střediska Energy Centre České Budějovice (ECČB), které vám pomůže
získat dotaci a současně zde můžete konzultovat technické řešení vašeho domu a možná úsporná
opatření. Odborníci v ECČB vám poradí, jak a čím efektivně zateplit dům, čím je možné a vhodné ho
vytápět apod. Kontakt: ECČB, náměstí Přemysla Otakara II. 25, České Budějovice, tel.: 387 312 580,
bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38, email: eccb@eccb.cz, www.eccb.cz.
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klece na odpadové pytle pro sběrná hnízda
pořízení digitální radiostanice a vybavení pro hasičskou jednotku v Chrášťanech ( dotace JčKraje )
instalace nových elektrických topidel v obecních budovách v Doubravce a Koloměřicích
úprava návsi a dopravní situace u pomníku v Chrášťanech
výsadba lipového stromořadí v Doubravce
zhotovení pasportu dopravního značení
opravy poškozených místních komunikací
dokončení změn územního plánu č.2 a 3
rozšíření veřejného osvětlení v Chrášťanech, Doubravce a Pašovicích ( příspěvek Nadace ČEZ )

*
*
*
*
*
*
*
*
*

23.12.
30.12.
31.12.
31.12.
31.12.
5.1.2019
12.1.
19.1.
26.1.
16.2.

Zpívání koled v Koloměřicích
Rodinné bruslení na stadionu v Milevsku ( 13:45 – 16:00 )
Silvestrovský fotbálek na hřišti ( 10:00 )
Silvestrovský pochod na Chlum ( 14:00 )
Silvestrovské vepřové hody v Doubravě ( 20:00 )
Výroční valná hromada SDH Chrášťany
VI. SPORTOVNÍ PLES ( 20:00 v KD Dražíč, hraje RED Mouse )
Hasičský ples SDH Hosty ( 20:00, KD Hosty, hraje Vouzband )
Hasičský ples SDH Koloměřice ( 20:00, KD Hosty, hraje Elizabeth )
Hasičský ples SDH Doubrava ( 20:00, KD Doubrava, hraje Ševětínka )

V roce 2018 jsme při slavnostním aktu přivítali do obce 14 nových občánků. Děkujeme všem dětem i
jejich rodičům za účast a přejeme hodně zdraví a úspěchů. A těšíme se na další nové přírůstky 

Schválený rozpočet obce na rok 2019 mimo jiné předběžně počítá s realizací těchto akcí:
- zvýšený příspěvek pro ZŠ a MŠ
- instalace bezdrátového rozhlasu ve všech částech obce
- výměna oken na severní straně bytovky 131
- výměna kotle v bytovce 109
- oprava střechy na „salaši“
- dokončení dlažby na hřbitově
- realizace projektu úprav dopravního značení
- pořízení nového hasičského zásahového automobilu ( se státní dotací )
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