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Vážení občané.
Dovolte mi seznámit vás s děním v obci a s prací obecního úřadu v I. pololetí roku 2019.
V prosinci 2018 byl schválen rozpočet obce na rok 2019, který v sobě zahrnoval finanční
náklady na níže uvedené aktivity. Rozpočet byl schválen jako schodkový s tím, že schodek
v příjmech bude doplněn přebytky rozpočtu z minulých let. Konkrétně v číslech to je příjem ve
výši 11,38 mil Kč a výdaje ve výši 17,12 mil Kč. Rozdíl ve výši 5,74 mil Kč je připraven na
bankovních účtech obce. Položkou pro rezervu rozpočtu se stalo přiznání a vyplacení dotace na
zateplení bytových domů ve výši 3,15 mil Kč, kterou obec nabyla v únoru letošního roku.
Aktivita obecního úřadu směřuje opět hlavně do areálu bytových domů. Byly zpracovány
podklady pro výběr dodavatele akce opravy sklepů a zajištěn výběr tohoto dodavatele. Zvlášť
byla řešena oprava stěn a podlah a zvlášť vybudování nových drátěných kójí. Tato akce je
naplánována na období červen až září 2019. V současné době jsou již hotovy stavební práce,
kde kromě plánu byly navíc vyměněny zárubně s požárními dveřmi, opraveny technické
místnosti s plynovými kotly a opravena i elektroinstalace ve sklepech. Nyní bude následovat
osazení drátěných kójí. Na začátku roku byla podána žádost o poskytnutí dotace na rozšíření
čistírny odpadních vod. Přestože jsme byli zařazeni do zásobníku projektů k realizaci, dosud
čekáme na potvrzení Ministerstva zemědělství ČR, že má na naši akci peníze. Dalším
rozpracovaným úkolem bylo dokončení projektové dokumentace na vybudování chodníků a
přechodů u silnice č.II/106 v okolí benzínové pumpy, včetně stavebního řízení. To je již hotové,
tak budeme žádat o poskytnutí dotace na stavbu ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Rovněž pokračovaly práce na projektové dokumentaci na vybudování autobusové zastávky
v lokalitě u Táranky. Bohužel jsme obdrželi zamítavé stanovisko Policie ČR, tak ani třetí verze
umístění zastávek nám neprošla schvalovacím procesem. V únoru 2019 byla podaná žádost o
dotaci na zpevnění místní komunikace u vodojemu Táranky asfaltovým povrchem. Bohužel
jsme neuspěli, tak zastupitelstvo rozhodlo o realizaci z vlastních zdrojů. Zřejmě poslední
velkou akcí v areálu bytových obecních domů bude rekonstrukce chodníků, včetně výstavby
několika nových parkovacích míst. Plánujeme do konce roku zajistit projektovou dokumentaci
a přes zimní období vyřídit stavební povolení tak, abychom mohli v roce 2020 stavbu
zrealizovat. Poslední akcí bude finální úprava zeleně v celém areálu. Jak sami vidíte, první
polovina roku byla hlavně věnována administrativní přípravě plánovaných akcí a projektům,
které nejsou tolik na očích veřejnosti.
Miroslav Šiška – starosta obce

Vážení čtenáři
Když jsem přemýšlel, jaké téma připravím do dnešního Bukováku, napadaly mne různé věci,
ale nakonec jsem se přiklonil k námětu, který by mohl většinu občanů, ale především mladé,
zajímat. V minulosti jsem již několikrát psal o společenské náladě a situaci mezi lidmi v obci.
Leč to je věc, která se nedá moc z pozice vedení obce či zastupitelstva obce zajistit. Jsou lidé,
kteří jsou si navzájem sympatičtí a přátelí se spolu a k ostatním mají výhrady, pak jsou lidé,
kteří tolerují ostatní a nezapojují se do nějakých aktivit a samozřejmě je také skupina lidí,
kterým vadí vše, co se kolem nich děje. Já bych rád popsal a sdělil pár informací, které obec
může ovlivnit a dělat je ve prospěch svých občanů. V letošním roce proběhne 30 let od pádu
komunismu v naší zemi. Bohužel jsme se dosud s touto 40letou diktaturou nevyrovnali a stále
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nás ovlivňuje. Rok 1989 způsobil, že jsme se dočkali i v naší obci toho, že jsme mohli začít
rozhodovat sami o tom, co zde chceme mít a jak zde chceme žít. Konkrétně to sice započalo až
v r. 1990, kdy ve svobodných volbách bylo zvoleno 1. zastupitelstvo obce, ale již rok 1989
položil základ k tomu, že se to mohlo stát. Aktivita bukovanských občanů směřovala
k osamostatnění obce Bukovany od města Týnce n/S a to se také nakonec podařilo. Po splnění
všech zákonných podmínek byly provedeny volby do zastupitelstva samostatné obce
Bukovany. V těchto 1. volbách soutěžily o přízeň voličů 4 volební strany a tak dne 24. 11. 1990
voliči rozhodli, že první 9členné zastupitelstvo obce bylo složené z Miroslava Šišky, Stanislava
Kučery, Josefa Žaby, Vladimíra Semeráda, Jaroslava Skopce, Karla Vandělíka, Františka
Kubáska, Ivany Kubáskové a Aleny Petrovičové. Další volbou v zastupitelstvu obce bylo poté
rozhodnuto, že se starostou obce stal ve svých 32 letech Miroslav Šiška. Vždy až historie ukáže,
zda události v minulosti byly bílé či černé, zda se něco mělo či mohlo dít jinak, či zda to
proběhlo tak, jak si většina lidí představovala. Vím, že mezi nejdůležitější věci v životě patří
informace a proto chci jich Vám pár poskytnout o naší obci Bukovany a uplynulých 30 letech
jejího vývoje v oblasti obyvatelstva a majetku obce.
Rok 1991, ve kterém proběhlo sčítání obyvatel, domů apod., bydlelo v naší obci 523
obyvatel, stálo 171 rodinných domů a zemědělských usedlostí a 59 chat, 6 bytových domů a 2
ubytovny. Majetek Obce činil 1,9 mil Kč.
Rok 2000, v obci žilo 619 obyvatel ve 180 rodinných domech, 6 bytových domech, 2
ubytovnách, 16 chalupách a 64 chatách. Majetek Obce činil 25 mil Kč.
Rok 2010, v obci žilo 736 obyvatel ve 224 rodinných domech, 6 bytových domech, 2
ubytovnách, 6 chalupách a 64 chatách. Majetek Obce činil 72 mil Kč.
Rok 2018, v obci žilo 764 obyvatel ve 248 rodinných domech, 7 bytových domech, 1
ubytovně, 2 chalupách a 64 chatách. Majetek Obce činil 172 mil Kč.
Z předložených čísel je patrné, že obec masivně investovala do infrastruktury a svého majetku,
čímž vymazala vnitřní dluh, vytvořený v minulosti z nedostatku financí či politické vůle vedení
obce či později vedení města Týnec n/S, kam byly Bukovany od r. 1975 začleněny. Samotná
čísla bez souvislostí moc neřeknou, a tak si dovolím pro porovnání uvést údaje z Bukovan u
Kyjova a Bukovan u Olomouce, které jsou přibližně stejně početné.
Bukovany u Kyjova měly majetek v r. 2010 ve výši 43 mil Kč a v r. 2018 ve výši 55 mil Kč
a Bukovany u Olomouce měly majetek v r. 2010 ve výši 39 mil Kč a v r. 2018 ve výši 54
mil Kč. Cílem každé komunity je spokojený život této skupiny lidí a to je to, o co se vedení
obce po celou dobu samostatnosti obce snaží. Každý si sám pro sebe musí rozhodnout, zda se
to daří a zda se mu v Bukovanech dobře žije. Blízkost větších měst v okolí nám pomáhá
udržovat kvalitu života našich obyvatel po stránce kulturní, zdravotnické, sportovní i
administrativní, čímž se vymykáme osudu venkovských sídel, vzdálených na venkově a trpících
odcházením obyvatel za lepším životem jinam.

Miroslav Šiška – starosta obce
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Pejskaři
Vážení čtenáři, již z nadpisu se dá odvodit, o čem jsem si připravil dnešní příspěvek. Když jsem
přemýšlel, jaký největší nešvar či problém v naší obci bych našel, zjistil jsem, že to není žádný
velký problém, ale pouze chov psů našimi občany. Žijeme na venkově a k venkovu chov psů
patří, a to jako strážců majetku s volným pohybem po své zahradě či dvorku nebo jako
pomocníků k lovu při výkonu myslivecké činnosti. Již několik desetiletí je „módou“ chov i
takzvaných „domácích mazlíčků“, tedy plemen malých vzrůstem, chovaných v domácnostech.
Tato záliba se dá realizovat v jakémkoliv typu bytového fondu. Díky zkušenostem však víme,
že tato záliba se již neorientuje pouze na výše uvedený typ psů, ale v bytech se dnes chovají
snad všemožná plemena či rasy psů. Z mého pohledu bych chov jiných plemen psů, vyjma
„domácích mazlíčků“, v bytech posuzoval jako týrání psů. To je jeden pohled. Druhým
pohledem je život v takovýchto domácnostech. Pokud někdo takto žije ve svém soukromém
majetku, je to jeho rozhodnutí. Bohužel se toto děje i v nájemním bydlení, kde nemá majitel
možnost si vymoci zákaz chovu psů ve svém majetku a tiše musí snášet škody, které v mnoha
případech tak na jeho majetku vznikají. Třetí pohledem je soužití s chovem psů. Pokud se jedná
o psa hlídacího, je nutné tolerovat jeho hlasité reakce při ostraze majetku. Určitě každý zná
situaci, kdy štěkající psi v části obce ovlivňují náladu lidí v doslechu. Jsme na venkově, tak to
při takovéto situaci každý s nadhledem přejde. Další situaci si moc dobře nedovedu představit,
neboť jsem ji nikdy nezažil, a to je chov psů v bytovém domě, kdy musí být jeho či jejich hlasitý
projev tak blízký, že to ostatním nájemníků určitě musí vadit. Dalším pohledem je pak volný
pohyb psů po obci. Lze si představit, že někdy pes špatně zavřenými vrátky uteče mimo zahradu
a volně pobíhá po obci. V tomto okamžiku nastává několik nepříjemných situací. Ta nejméně
nebezpečná je, že aktivuje všechny psy v dosahu k hlasitému štěkotu. Druhá už je vážnější a to
potencionální napadení člověka tímto psem. Vždy se pozastavím nad tvrzením majitele, že jeho
pes nikomu neublíží. On vidí do jeho hlavy a je si tím jist? Poslední dobou se nám opět zvýšil
počet těchto psů, pobíhajících po obci bez svého pána. Výtky na adresu obecního úřadu, proč
s tím nic nedělá, se v následujícím textu pokusím vyvrátit. Obec Bukovany má jako snad každá
obec schválenou obecní závaznou vyhlášku o zákazu volného pohybu psů po veřejných
prostranstvích obce. Na základě porušení této vyhlášky lze trestat majitele či držitele
takovéhoto psa. Pro tuto agendu je ale třeba podniknout několik kroků. Za prvé je nutné podat
na obecní úřad stížnost o pohybu takového psa po obci. Většinou je známé, čí tento pes je, a tak
se musí přesně identifikovat majitel psa, kdy se to stalo (dnes není problém toto dokumentovat
fotografií), případného svědka a se svou identitou stížnost podepsat a vše předat na obecní úřad.
Ten to předá k přestupkové komisi při MěÚ v Týnci n/S a ta tuto stížnost projedná. Při
opakovaném projednávání by se toto chování psa mělo majiteli značně prodražit. Takto se dá
řešit situace, která proběhla. Pro aktuální řešení volně pobíhajícího psa je třeba zavolat Polici
ČR, která by psa měla umět odchytit. Pokud je znám majitel takto odchyceného psa, je
kontaktován a pes je mu předán. V případě, že majitel psa není znám, je odchycený pes předán
do útulku. V případě, že se pes volně pohybuje po obci a není odchycen, je to situace, která
nemá řešení. Pak bohužel existují situace, kdy majitelé psů úmyslně pouští své psy „se
proběhnout“ a nebo se s nimi prochází bez vodítka a tím přivolávají situace s ohrožením
člověka. Závěrem tohoto článku se chci obrátit na všechny chovatele psů v obci, aby se o své
psy starali, při procházkách je vodili na vodítku a důsledně dbali na to, aby nemohli utíkat mimo
své zahrady. A všem ostatním přeji odvahu k podání stížnosti na majitele psa, který volně běhá
po obci a tím i ohrožuje všechny lidi v okolí.
Miroslav Šiška – starosta obce
4

TJ SOKOL Bukovany
Během letošního jara jsme již téměř do finále dotáhli opravu terasy nad naší hospodou. Bylo
nutné provést výkop, vybourat beton, dozdít, dolepit, položit nopovou fólii, dosypat štěrkem,
zabetonovat odvodové kanálky, položit geotextilii, navařit na celou plochu hydroizolační fólii
a nakonec položit samotnou terasu a dosít trávu. V tuto chvíli nám tedy zbývají jen kosmetické
úpravy a úklid. Rádi bychom na tomto místě poděkovali společnosti Woodplastic, která nám,
za naší minimální finanční spoluúčasti, poskytla terasová prkna. I tak nás ale tato velká akce
stála zhruba 50 tisíc korun za zbylý materiál a také více než 200 hodin dobrovolnické práce
rozprostřené do 15-ti většinou víkendových dnů v letošním i loňském roce. Největší zásluhu na
zdaru akce mají předseda Josef Mokráň, Karel Horák, Zdeněk Blažej a Jakub Pohunek.
V březnu jsme také provedli pokus o alespoň částečnou obnovu hřiště po loňských suchách.
Záměr to byl jistě dobrý, práce jsme udělali dost, ale jelikož březen a duben byly měsíce velmi
suché a pršet začalo až v květnu, na stavu hřiště se tato práce nijak zvlášť neprojevila.
Tradičně na Velký pátek jsme v benešovském Stone parku uspořádali již čtvrtý ročník
bowlingového turnaje Bukovanská koule a na konci dubna jsme vyrazili na zhruba 17 kilometrů
dlouhý pochod "Do Vlčí rokle", přírodní památky poblíž Krhanic. Další dvě důležité akce jara
jsou detailněji popsány dále.
Čarodějnice
Letos už podruhé bylo pálení čarodějnic a stavění májky svěřeno Sokolu Bukovany. Všechny
přípravy se dělaly sice až na poslední chvíli, ale na celkový dobrý dojem z celého večera, který
si zhruba dvě stovky návštěvníků odnesly, to naštěstí nemělo žádný vliv. Májka byla postavena
a nespadla ani nám ji nikdo neskácel. Vatra kompletně shořela a její okolí naopak zůstalo
zachováno - tedy absolutní úspěch. Zvláštní poděkování za pomoc patří panu Jiřímu Pazderovi,
který dodal všemožnou potřebnou mechanizaci a na závěr i své dlouholeté stavitelské
zkušenosti při vztyčování májky.
Dětský den
V sobotu 1.června jsme v areálu Palírny (sokolské hospody) pořádali každoroční dětský den.
Letos jsme vyměnili nějaké starší a okoukané disciplíny za nové. Po pár letech se například
vrátila ochutnávací disciplína "Poznej, co jíš", nechybělo puzzle, lovení kuželek prutem, slalom
s míčem a další. Úplnou novinkou bylo hledání Fialového Franty, plyšáka, který se čas od času
ztratil a děti měly za úkol ho v areálu najít. Nálezcům pak vždy připadla bohatá odměna. Počasí
nám vyšlo nádherně, v krámku s dobrotami na konci dne opět nic nezbylo, DJ nezklamal a
nezbývá tedy než poděkovat všem organizátorům a těšit se společně na další rok.
Fotbal
Jarní polovina fotbalové sezóny nás nezastihla v dobré kondici. Jediný důvod si zakřičet jsme
měli až v předposledním zápase doma proti Úročnici, kdy jsme vyhráli 3:2 a sezónu jsme
nakonec uzavřeli na jedenáctém místě tabulky.
O prázdninách jsme se, jako již tradičně, zúčastnili dvou pravidelných turnajů. V sobotu 13.
července to byl turnaj fanklubu Sparty Praha, který se opět konal na hřišti v Bukovanech. Ze
sedmi startujících týmů jsme nakonec obsadili pěkné sedmé místo.
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O něco úspěšnější pro nás byl fotbalový turnaj při srazu Bukovan, tentokrát u Sokolova. Tam
jsme se po jedné prohře (s domácími) a jedné výhře (s Olomoucí) dostali do zápasu o umístění,
ve kterém jsme přehráli Nový Bor 4:0 a skončili jsme celkově třetí.
Vojtěch Kubásek – člen výboru TJ Sokol
Sraz Obcí Bukovany v Bukovanech u Sokolova
Letošní sraz Bukováků se konal v Západních Čechách. 26.7. 2019 se sjelo téměř 100 lidí, mimo
hostitelů z Bukovan, z Čech i Moravy , aby si užili příjemný víkend. V pátek se ve dvou
veletržních stanech vedle sebe konal společenský večer s živou hudbou. Zpestřením večera byla
laserová show.
Celá sobota byla věnována sportu. Bohužel, díky nižšímu počtu účastníků, nebyly všechny
soutěže plně obsazeny i přesto nakonec bylo na co se dívat. Naši sportovci získali 1x první
místo, 3x druhá místa, 1x třetí a 1x čtvrté místo, což stačilo na celkové 2 místo za pořádajícími
Bukováky ze Sokolova.
Po vyhodnocení soutěží proběhl taneční večer. Noční oblohu rozzářil hezký a velký ohňostroj
a tak po dopoledním vystoupení skupiny bubeníků přispěl ke zdařilému průběhu sobotního dne.
V neděli jsme se vrátili unavení, ale s novými vzpomínkami, do svých domovů. Rád bych i zde
poděkoval všem sportovcům za dobrou reprezentaci naší obce na této akci a zároveň již nyní
pozval i další občany na sraz v r. 2020, který bude na Moravě v Bukovanech u Kyjova opět
v termínu 24.-26.7.2020
Miroslav Šiška – starosta obce

Odpady v obci
I v naší obci opakovaně řešíme jeden z největších civilizačních problémů současné společnosti
a to je likvidace odpadů. V minulé roce jsme byli nuceni přistoupit ke změně zavedeného
systému likvidace zahradního odpadu, neboť nekázeň obyvatel komplikovala efektivní
likvidaci tohoto odpadu. Dalším úkolem v této oblasti je zefektivnění likvidace ostatních
odpadů. K tomuto kroku nás vede stále se zvedající náklad obce s touto činností. V r. 2018 jsme
vydali na likvidaci odpadů celkem částku cca 720 000 Kč. Z toho částka cca 341 000 Kč
připadla na směsný domovní odpad a zbytek, tj. 379 000 Kč na separovaný odpad. A třeba
z této částky jen 220 000 Kč stálo vyvážení plastů. Při analýze jsme odhalili, že např. zde lze
realizovat značné úspory. Při pohledu do každého kontejneru na plasty je zřejmé, že jen
málokdo PET lahev sešlápne a tím zmenší její objem. A právě možné snížení četnosti vyvážení,
vyvolané nižší potřebou vývozu takto naplněných kontejnerů, může přinést žádanou úsporu
nákladů obce a tím možnost použití těchto prostředků pro jiný účel v rámci obce. Jsme
přesvědčeni, že dnes vyvážíme v každém kontejneru na plasty 50 % objemu pouze vzduch a ne
to, k čemu je určen. K očekávaným změnám v rámci republiky, kdy má být navýšen poplatek
za ukládání na skládku až do výše 2 000 Kč/t, se toto bude výrazně promítat i do našeho systému
plateb za odpad v rámci obce. Proto je naším cílem najít model, kde bude maximálně snížen
podíl směsného odpadu vůči recyklovatelnému. K tomuto mohu uvést několik údajů
k odpadům v r. 2018. Celkově bylo z obce vyvezeno 172,3 t odpadů. Největší položkou byl
směsný odpad z domácností a chat ve výši cca 125 t, další významné položky pak byly plast ve
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výši cca 11,6 t, papír cca 10 t a cca sklo 15 t. K tomu již v menší míře je nutné připočíst bio
odpad, nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad. Na jednoho obyvatele obce připadá okolo
220 kg odpadu za rok, z toho pak recyklovatelná složka odpadu činí
do 25 % váhy všech
odpadů. Věříme, že ke snížení přispěje i nový způsob vytápění ve 30 obecních bytech, kdy
nevzniká žádný odpad z topení.
Obecní úřad v rámci výše uvedeného také zvažuje možnost řešení platby za odpad ne formou
poplatku, ale za popelnici. Výhodou tohoto řešení pro občana by byla možnost koupě známky
na libovolný počet popelnic (početnější domácnost), nevýhodou vyšší platba pro domácnosti
o jednom obyvateli. Pro obec možnost efektivnější řešení množství nádob u obecních bytových
domů. Případné změny budou včas před zavedením oznámeny.
Obec je ze zákona původcem odpadů za své obyvatele a tak se snažíme s tímto problémem
nějak vyrovnat. Možností je především osvěta a apel na omezování odpadů a když už vzniknou,
tak na jejich roztřídění. Odpad patřící do tříděného odpadu nelze odkládat do popelnic a
v nejzazším případě lze takovéto chování trestat až pokutou za přestupek v řádu desítek tisíc
Kč. Represe jsou to poslední, k čemu by se chtělo přistupovat, ale jsou to jediné možnosti, jak
řešit opakující se podobné případy.
Blanka Štikarová – místostarostka obce

Obecně závazné vyhlášky
V poslední době se množí případy porušování Obecně závazných vyhlášek (OZV) Obce
Bukovany.
OZV máme větší množství, ale uvedu pouze ty, které se často porušují.
OZV 1/2007 o volném pohybu psů.
Tuto problematiku podrobně rozepsal pan starosta ve svém příspěvku.
OZV 2/2016 o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů.
Samozřejmostí je, že každý si může na své zahradě udělat ohýnek na opečení buřtů, ale nikoliv
pálit hromady zahradního odpadu. Ostatní jsou obtěžováni zápachem a kouřem. Stále se v obci
najde pár jedinců, kteří tuto vyhlášku standardně porušují!! Nedávno se dokonce stalo, že
spalovali starou trávu ve velkém vedru, v odpoledních hodinách a v době, kdy platil celostátní
zákaz rozdělávání ohně v krajině!!!
OZV 5/2017 o regulaci hlučných činností.
Jedná se o to, že ve vymezené době, tedy o nedělích a svátcích od 12.00 do 22.00 je zakázáno
používat sekačky, cirkulárky, křovinořezy, atd. Většina lidí chodí do práce a je pro každého
příjemné mít v neděli odpoledne klid a ticho k odpočinku.
OZV 1/2019 o nočním klidu.
V letošním roce je tato problematika velmi aktuální. Každý je povinen dodržovat noční klid od
22.00 do 6.00. Každoročně je novou vyhláškou stanoveno několik výjimek, kdy se konají různé
společenské akce a noční klid je touto vyhláškou posunut na dobu až od 2.00. Tyto akce musí
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být řádně ohlášeny a zveřejněny. Pokud se jedná o soukromé akce, oslavy, svatby, atd., je
povinností každého pořádajícího, aby po 22.hodině zajistil dodržování nočního klidu.
Pokud je jakákoliv vyhláška porušována, má každý právo podat písemnou stížnost a obecní
úřad musí porušování OZV řešit. Předáváme na přestupkovou komisi při MěÚ v Týnci nad
Sázavou, kde se celá záležitost řeší již mimo jakékoliv působení Obce Bukovany.
Blanka Štikarová – místostarostka obce

Gratulace
S velkou radostí se připojujeme ke gratulacím k velkému sportovnímu úspěchu našeho občana
pana Davida Kindla, Bukovany č.p. 224, který na letošním Mistrovství Evropy v moderním
pětiboji v Anglii vybojoval stříbrnou medaili ve smíšené štafetě.

Obecní úřad Bukovany

Svaz žen
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s akcí letošního roku našeho svazu žen. Dne
15.3.2019 při členské schůzi se sešlo 24 žen, celkový stav k tomu dni byl 36 členek. Stále
zajišťujeme pořádek u pomníku padlých, staráme se o čistotu kontejnerů na tříděný odpad.
Na jarní členské schůzi byl odsouhlasen zájezd, tentokrát do Jindřichova Hradce, v termínu
18.5.2019. Počasí se vydařilo, bylo příjemné teplo a svítilo sluníčko. Navštívili jsme Krýzovy
jesličky, prohlédli si zámek a vodní fontánu, která měla velký úspěch a všem se líbila. Nemohla
chybět zastávka v zahradnictví, tentokrát přímo v Hradci. Až na jeden drobný úraz jsme
dorazili všichni ve zdraví domů.
Chci poděkovat obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce za poskytnutí finanční podpory na tento
zájezd.
Na podzimní schůzi se budou plánovat aktivity na rok 2020. Rády bychom přivítaly nové
členky. Zájemkyně se mohou hlásit na obecním úřadě u pí A.Holubové
Alena Stožická – předsedkyně svazu
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