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Kateřinský zpravodaj
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Kateřinice konaného dne 24.02.2021
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: ing. Obsadný Jaroslav, Bc. Novobilský Dalimil

ZO schvaluje:
1. Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 04kV(NN) číslo: 21_SOBS01_4121750535 mezi obcí Kateřinice a
ČEZ Distribuce a.s. - územní studie plochy Z14
2. Smlouvu č. Z_S14_12_8120078557 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí Kateřinice a ČEZ Distribuce a.s. - hasičská
zbrojnice
3. Rozpočet obce Kateřinice na rok 2021. Příjmová část rozpočtu ve výši 9 714 800,- Kč, třída 8 ve
výši 9 176 845,- Kč, výdajová část rozpočtu ve výši 18 891 645,- Kč. Rozpočet je schodkový,
schodek je kryt převodem prostředků z let minulých
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2022 – 2024
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kateřinice a paní Lysovou a ing. Lysem na zřízení
služebnosti přípojky vody a plynu na p. č. 249, 308 a 655/13 k. ú. Kateřinice za jednorázovou úplatu
ve výši 3 000,- Kč
6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-128020601/3, Kateřinice u NJ, p. č. 35/1, NNk, NNv mezi obcí Kateřinice a ČEZ Distribuce a.s. za
jednorázovou úplatu za věcné břemeno ve výši 5 000,- Kč
7. Výsledek inventarizace majetku obce k 31.12.2020 a inventarizační zprávu

ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.

Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
Zprávu finančního výboru
Informace starosty

Zapsala: Borkovcová P.
Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Ladislav Konečný



Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v České republice 27.03. - 09.04.2021

Sčítání 2021 je povinné pro všechny české občany i cizince, kteří mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z
26. na 27.03.2021, na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt (nad 90 dnů). Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let,
nesvéprávné apod., provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu
oprávněná. Elektronický online formulář bude připraven od 27. března do 9. dubna 2021 na stránkách
Českého statistického úřadu www.czso.cz. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 07.04. do
11.05.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, který mu předá při terénním došetření sčítací
komisař.
Informace: www.scitani.cz nebo www.katerinice.cz


Informace obecního úřadu

Občané obce Kateřinice mají možnost si zakoupit na OÚ Kateřinice respirátory třídy FFP2 za cenu 10,Kč/kus. Maximální možnost zakoupení – 2 kusy respirátorů na osobu starší 15 let.
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Poplatek za odpad
Zastupitelstvo obce Kateřinice se na svém zasedání dne 09.12.2019 usnesením č. 11/2019 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona Obecně závaznou vyhlášku obce Kateřinice č.
2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku za odpad na rok 2021 činí 450,- Kč/osobu a rok.
Splatnost 1. poloviny nebo celého tohoto poplatku je do 30. dubna 2021.
Splatnost 2. poloviny poplatku je do 30. září 2021.
Poplatek můžete uhradit některým z následujících způsobů:
1. Platba na účet obce č.: 1762522379/0800; variabilní symbol: 1340 + čp.; (př. poplatku za nemovitost
čp. 32: VS 134032), konstantní symbol: 0308.
2. Platba v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách.
3. Platba složenkou, která vám přijde poštou (pouze u rekreačních objektů).

Informace MUDr. Krkošky
Ordinace v Kateřinicích je otevřena každý sudý týden ve středu od 6,30 hodin
do 7,45 hodin.

Příští ordinace v Kateřinicích 07.04.2021.
Informace knihovny Kateřinice
Oznamujeme všem čtenářům knihovny, že z důvodu epidemiologické situace si lze do
odvolání knihy vypůjčit po předchozí telefonické domluvě s knihovnicí p. Pavlou Onderkovou
na tel. čísle 556 729 022 nebo emailem: asistentka@katerinice.cz, a poté vyzvednout výdejním
okýnkem v knihovně v
úterý, v době 16 – 17 hodin.
Roční poplatek: 50 Kč dospělí/rok, 20 Kč děti /rok.

Rádi uvítáme nové čtenáře!!!

Prázdninová brigáda pro studenty
Obec Kateřinice nabízí prázdninovou brigádu pro studenty ve věku 15 – 18let
s trvalým pobytem v obci Kateřinice (věk 15 let ke dni 30. 6. 2021 a dokončená školní
docházka) v minimálním rozsahu 10 pracovních dnů na dohodu o provedení práce.
Hrubá mzda 95 Kč/h. Zájemci se mohou již nyní hlásit osobně na OÚ Kateřinice, nebo na
email:obec@katerinice.cz


Informace SmVaK a.s.
Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si vás
dovolujeme informovat o plánované opravě na vodovodní síti.

Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
3

Kateřinský zpravodaj
Aktuální informace o zahájení opravy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci
Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky.
Plán zahájení odstávky: 07.04.2021 08:00 hodin
Plánované ukončení odstávky: 07.04.2021 14:00 hodin
Dotčená oblast: (část obce) čp.:16, 92, 95, 101, 105, 107, 111, 115, 119, 125, 126, 129, 135, 136, 140, 144,
146, 147, 158, 162, 166, 169, 186, 191, 193, 194, 195, 197, 204, 205, 207, 208, 199, 198, 213, 215, 222,
221, 226, 228, 230
Je třeba předzásobit se pitnou vodou!!! Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody,
po kterou probíhá odstraňování příčiny, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na
vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.


Informace Základní školy Trnávka - ZÁPIS

Z důvodu nepříznivé pandemické situace není možné zorganizovat prezenční způsob zápisu do 1. ročníku.
Zápis bude tedy probíhat distanční formou, a to v rozmezí dnů od 14.04. do 28.04.2021.
Tímto se prodlužuje termín podání žádostí.
Jak budete postupovat:
1. Pod ikonkou „Přijímací řízení“ najdete formuláře Žádost o přijetí a Zápisní lístek, vytisknete,
vyplníte a zašlete
a) do datové schránky školy (h46mthv)
b) emailem s elektronickým podpisem na adresu zstrnavka@gmail.com
c) poštou na adresu ZŠ Trnávka, Trnávka 89, 742 58
d) osobně (pokud zvolíte tento způsob, schránka pro sběr žádostí bude
připravena každý pracovní den od 06.04. do 28.04. v době od 08:00 do
11:30. Z bezpečnostních důvodů nebudeme nechávat schránku volně
přístupnou mimo tento časový úsek.
2. Pokud požadujete odklad, vyplníte Žádost o odklad, kterou najdete
taktéž pod ikonkou „Přijímací řízení“. K této žádosti přiložíte:
a) vyjádření školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
b) potvrzení dětského lékaře
c) zašlete na školu některým z výše uvedených způsobů.

3.

Upozorňuji, že bez přiložených dokumentů nemůže být žádosti o odklad vyhověno a musí být přerušeno
správní řízení do doby jejich nabytí, nejpozději do 31.05.2021.
O rozhodnutí Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a emailu, který nám,
prosím, nezapomeňte čitelně uvést do zápisního lístku.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace.
Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka

Informace Mateřská školy Kateřinice - ZÁPIS
Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kateřinice pro školní rok 2021/2022 proběhne
distančně: příjem žádostí bude prostřednictvím České pošty od 03.05.2021 do 16.05.2021.
Nadstandardní aktivity:
projektové dny, divadla
exkurze, výlety, planetárium
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plavecký a lyžařský kurz, škola v přírodě (dle zájmu)
Specializace:
spolupráce se speciálně-pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou
(PPP)
jazyková prevence
Dokumenty k zápisu:
vyplněná žádost o přijetí
podepsaná kritéria pro přijetí
potvrzení o provedeném očkování (povinné)
kopie rodného listu
děti, které dovrší k 31.08.2021 5. let a stane se pro ně předškolní rok vzdělávání povinný, tak již
očkování pro ně povinné není
Potřebné dokumenty k zápisu najdete na našich stránkách www.ms.katerinice.cz, v sekci Dokumenty MŠ.
Všechny dokumenty k zápisu prosím doručte Českou poštou do Mateřské školy.


Tříkrálová sbírka 2021
Na tomto místě vás každoročně informujeme o výsledku Tříkrálové sbírky. Ne jinak je to i letos, i když
samotná sbírka probíhala a stále probíhá jinak. Do poslední chvíle jsme věřili, že za vámi budeme moci
přijít osobně, popřát vám Boží požehnání v novém roce a poprosit o finanční příspěvek na naše záměry.
Epidemiologická situace a vládní opatření však naše setkání s vámi neumožnila. Novinkou proto letos byly
tzv. statické pokladničky, které jsme mohli umístit v obchodech, na úřadech, poštách, lékárnách, kostelích…
Děkujeme všem, kteří nám umístění pokladniček umožnili i vám všem, kdo jste si cestu k pokladničce našli
a svým finančním příspěvkem nás podpořili.
Další novinkou letošní sbírky je on-line koleda.
Na našich webových stránkách – www.studenka.charita.cz můžete přivítat virtuální Tři krále a zazpívat si
s nimi koledu, přijmout on-line požehnání a také přispět do on-line kasičky a to až do 30. dubna. Průběžně
zde také zveřejňujeme výnos on-line kasičky. Ta k dnešnímu dni činí 157 573 Kč.
Věřte, že si veškeré vaší podpory vážíme a ze srdce vám děkujeme.
Bc. Jarmila Pomikálková, ředitelka

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021
obec
počet zapečetěných
pokladniček
Studénka
31
Bartošovice
6
Bravantice
4
Slatina
6
Tísek
3
Bílov
1
Bílovec+Vyškovice + Lubojaty
26
Albrechtičky
6
Stará Ves n.Ondřejnicí,Košatka
4
Pustějov
3

Sbírka 2020

sbírka 2021

214 151
37 595
17 599
20 559
39 592
7 071
170 095
32 829
113 814
44 560

87 469
22 026
9 455
9 293
27 698
2 655
34 985
22 775
32 447
25 210
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Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
Bítov
celkem

3
2
4
2
4
2
107

22 919
24 755
67 732
24 610
30 271
20 383
888 535

8 814
8 044
17 388
5 743
9 367
7 307
330 676


Informace Finančního úřadu
Informace pro občany
Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 3.
května 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky,
připadá konec lhůty na 1. června 2021. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí
lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2021. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také
splatná.
Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání vyplněné a občanem podané pomocí
aplikace na www.daneelektronicky.cz bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele,
za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis,
který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis lze finančnímu úřadu doručit poštovní
přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu.
Všechny tiskopisy (včetně tiskopisů interaktivních) jsou k dispozici zde. Tiskopisy jsou v papírové
podobě k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť
občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.
Od 28. února 2021 je možno přiznání vyplnit a elektronicky podat také pomocí portálu Moje daně.
Podrobné informace naleznete na www.financnisprava.cz nebo na stránkách ministerstva financí zde.
K telefonickým dotazům ohledně tohoto portálu je zřízena speciální infolinka 225 092 392.
Kompletní informace o tom, kdo musí přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na
nejčastější dotazy naleznete zde.
Vzhledem k epidemiologické situaci letos nemohou zaměstnanci územních pracovišť Finančního
úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí a na minimum je omezena
také možnost osobních konzultací k vyplnění přiznání, které lze v budovách územních pracovišť realizovat
jen v případech předběžného telefonického sjednání termínu osobního jednání se zaměstnancem územního
pracoviště. Územní pracoviště v Orlové, v Českém Těšíně, v Bohumíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí a ve
Fulneku jsou pro veřejnost z epidemiologických důvodů zcela uzavřena.
Finanční úřad proto prosí občany, aby k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla
a e-mailové adresy.
Územní pracoviště finančního úřadu

E-mailové adresy
pro příjem dotazů veřejnosti

Linky pro zodpovídání dotazů k
dani z příjmů fyzických osob (DPFO)

ÚP Ostrava I,

podatelna3201@fs.mfcr.cz

596 150 111

ÚP Ostrava II

podatelna3202@fs.mfcr.cz

596 705 111

ÚP Ostrava III

podatelna3203@fs.mfcr.cz

596 905 111
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ÚP v Opavě

podatelna3216@fs.mfcr.cz

553 681 111

Úp v Hlučíně

podatelna3211@fs.mfcr.cz

595 021 111

ÚP v Bruntále

podatelna3205@fs.mfcr.cz

554 792 111

Úp v Krnově

podatelna3214@fs.mfcr.cz

554 695 111

ÚP v Novém Jičíně

podatelna3215@fs.mfcr.cz

556 788 111

ÚP v Kopřivnici

podatelna3213@fs.mfcr.cz

556 882 111

ÚP ve Frýdku-Místku

podatelna3207@fs.mfcr.cz

558 605 111

ÚP v Třinci

podatelna3218@fs.mfcr.cz

558 382 111

ÚP v Karviné

podatelna3212@fs.mfcr.cz

596 304 111

ÚP v Havířově

podatelna3210@fs.mfcr.cz

596 495 111

Finanční úřad- sídlo

podatelna3200@fs.mfcr.cz

596 651 111

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách podatelen jsou
zveřejněny na www.financnisprava.cz, konkrétně zde. V Ostravě 1. 3. 2021 Ing. Petra Homolová tisková mluvčí


Informace HZS MSK
Elektrospotřebiče v domácnosti
Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou součástí našeho života a provázejí nás prakticky
čtyřiadvacet hodin denně. Ať je to doma, na pracovišti nebo v místech, kde trávíme volný čas.
Jsou nejen našimi pomocníky, ale také současně jednou z nejčastějších příčin požárů.
V domácnostech se hlavními zdroji požáru stávají televizory, ledničky, žehličky, varné konvice,
fritézy, elektrické ruční nářadí apod. Ne každý elektrický spotřebič je, i přes ujištění
prodávajícího, dostatečně bezpečný a spolehlivý a tak se často stává, že si domů nevědomky pořídíme zdroj
požáru. Velké nebezpečí rovněž skrývá vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení zásuvek.
Nejčastější příčinou požáru je buď technická porucha na elektrickém spotřebiči, nebo lidská nepozornost a
nedbalost.
Abychom se pokud možno vyhnuli případnému nebezpečí, měli bychom již při nákupu spotřebičů věnovat
pozornost některým zásadním informacím: nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE,
případně je dobré si ověřit, zda je na výrobku i značka některé akreditované zkušebny;
přímo na elektrickém spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na obalu výrobku musí být označeno
jmenovité napětí a příkon a údaje o výrobci a údaje o modelu nebo typu;
nezbytnou součástí výrobku musí být návod k obsluze a další texty v češtině, záruční list a pokladní doklad
Pokud se setkáme s tím, že překlad dokumentace z cizího jazyka do češtiny je nesprávný a neúplný
s množstvím gramatických chyb, mělo by nás to před zakoupením takovéhoto výrobku varovat. Rovněž
musíme uvážit, zda příkon spotřebiče je vhodný s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má být
zapojen. Pokud elektrický spotřebič nesplňuje tyto základní požadavky, je lépe si jej nepořizovat, i když nás
prodávající a cena přesvědčují o opaku. Velké bezpečnostní riziko s sebou nese i nákup použitých
spotřebičů, ke kterým není žádný návod k použití, neznáme jeho stáří a technický stav.
Pozornost bychom rovněž měli věnovat umístění a zapojení elektrického spotřebiče. Vzhledem k tomu, že
nejen elektrické spotřebiče určené pro vytápění, ale i ostatní spotřebiče se při provozu zahřívají, je důležité
zabezpečit dostatečně chlazený prostor v okolí spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí, následnému
vzplanutí a rozšíření požáru.
Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení elektrických zásuvek.
Měli bychom mít přehled, na jaký průtok proudu jsou uzpůsobeny zásuvkové obvody a jakými jističi jsou
osazeny, abychom mohli elektrický spotřebič připojit bez nebezpečí, že síť přetížíme.
Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací šňůry a přenosné zásuvkové lišty a to především, když
upřednostníme cenově výhodnější „slabší“ vodiče. Většina prodlužovacích šňůr a rozdvojek je schopna
přenést maximálně 2300 W. Rozhodně by se prodlužovací šňůra neměla prodlužovat další šňůrou, resp.
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rozdvojkou, protože právě spoje jsou nejrizikovějším faktorem. Rovněž by se neměly zasunovat rozdvojky
do rozdvojky, vhodnější je použít prodlužovací lištu. Často se stává, že prodlužovací šňůry jsou ukrývány
různě pod koberci, za skříněmi apod., kde jsou podmínky pro vznik požáru z přehřátí nejpříznivější. Navíc
přecházením a přejížděním kabelu, který je ukryt pod kobercem může časem dojít k jeho poškození.
Prodlužovací šňůry by měly být vedeny přehledně a v žádném případě se nesmí přitloukat hřebíky nebo
sponami s ostrými hranami. Elektrické spotřebiče je nutné zapojovat jen do řádně uzemněných tříkolíkových
zásuvek (zásuvky se dvěma otvory a jedním kolíkem), které jsou nainstalovány osobou s příslušnou
kvalifikací.
Samostatnou kategorii rizikových elektrických spotřebičů tvoří přímotopy, teplomety, akumulační kamna
apod., u kterých hrozí nebezpečí požáru při jejich zakrytí hořlavým materiálem (např. sušení prádla).
„Zakrývat“ bychom samozřejmě neměli žádný elektrický spotřebič vzhledem k možnému přehřátí a
následnému vzniku požáru. Větrací mřížky na např. u televizoru, mrazničky apod. slouží k odvodu tepla a
brání přehřátí spotřebiče. Všechna takováto bezpečnostní upozornění musí samozřejmě obsahovat
dokumentace od výrobce spotřebiče.
Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické spotřebiče bez dozoru. Především pokud se jedná o pečící
troubu, varnou desku nebo jiný spotřebič, kde právě připravujeme jídlo. Stejně tak se jedná o fritézy,
toustovače, domácí pekárny apod., kde může dojít nejen ke spálení pokrmů, ale i k následnému požáru.
Některé spotřebiče jsou již dnes vybaveny pojistným časováním, které po určité době přístroj automaticky
odpojí, ale i přesto bychom neměli nechat přístroje bez dohledu.
Vzhledem k tomu, že každý výrobek se během provozování opotřebovává, předepisují technické předpisy a
technické normy jejich pravidelné kontroly. Současná legislativa nenařizuje provádět pravidelné prohlídky a
revize spotřebičů používaných v domácnosti.
Doma si každý za zdraví své, zdraví svých blízkých a za svůj majetek zodpovídá sám a proto není od věci, a
můžeme to jen doporučit, nechat si používané elektrické spotřebiče občas překontrolovat odborníkem.
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje



Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jak se zdá, Jaro už máme tady a s ním přišly první sněženky a hřejivé sluneční paprsky. S kulturou, sportem
i společenským vyžitím je to prozatím bohužel velice mizerné, ale pracovní život jde „prozatím“ dále. V
začátku roku bohužel nezamrzala jen příroda, ale i běžný život — nesplnilo se přání nás všech a epidemie se
na ústup nedala. Navíc se její neblahý dopad projevil nejen ve všech omezeních, ale ovlivnil i přípravy
rozpočtů měst a obcí na rok 2021.
V měsíci únoru ZO Kateřinice schválilo rozpočet na letošní rok, který mimo běžný chod obce
zahrnuje finanční prostředky na opravu místních komunikací, provedení přeložky elektrického vedení na
hasičské zbrojnici z důvodu plánované rekonstrukce, opravy krytiny a oplechování autobusových zastávek,
zpevnění břehu potoka, výmalbu části prostor MŠ, vodovodní přípojku k technické budově, pořízení PD –
hasičárna, PD – obecní úřad, PD – řešení dopravní situace v obci, studie proveditelnosti na technickou
budovu včetně sběrného místa, pořízení Změny č.2 územního plánu, nákup přístroje AED a další drobné
akce.
Většina z vás určitě ví, že v loňském roce byla vypsána sbírka v rámci projektu ,,AED ProŽivot“ na
nákup automatizovaného externího defibrilátoru (AED), který bude umístěn na budově hasičské zbrojnice.
V současné době je na kontě sbírky částka ve výši 21 800,- Kč, za což všem, kteří doposud přispěli, děkuji.
Znovu apeluji na ty z vás, kteří uvažujete o prodeji jakýchkoliv pozemků na katastru naší obce, že
obec Kateřinice má zájem o tyto pozemky a po dohodě od vás pozemky odkoupí. Půda je jedno z největšího
bohatství, které máme a je potřeba si ji VÁŽIT a zachovat pro budoucí generace.
Přeji pevné nervy rodičům s dětmi na distanční výuce, všem hodně zdraví do dalších dnů a věřím, že
se letos konečně potkáme na nějaké akci. Stále platí, pokud budete potřebovat nějakou radu nebo pomoc
v této složité době, klidně se můžete na nás obrátit a my se vynasnažíme vám pomoci.
Starosta Radek Novák
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Reklama
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