Vážení spoluobčané, stejně jako v minulých letech, tak i
letos Vás chceme informovat o dění v obci v roce 2013.
Vodovod
Od začátku roku 2011 leží na Ministerstvu zemědělství žádost o dotaci na
dokončení celého vodovodu, do konce listopadu 2013 jsme obdrželi několik dopisů
z MZ a poslední slíbený termín přidělování dotací je ke konci dubna roku 2014. Přesto
jsme díky dotaci od Královéhradeckého kraje pokračovali ve stavbě vodovodu a
podařilo se dokončit kompletní vodovodní řad v Milíčevsi s možností připojení obce
Vrbice.
Dokončení stavby vodovodu v Milíčevsi ale bylo nad dotační možnosti a tak
opět díky vstřícnosti prováděcí firmy OBIS Nová Paka, nemá tato situace okamžitý vliv
na rozpočet obce.
Opětovně upozorňujeme majitele a uživatele nemovitostí na zvýšenou kontrolu
namontovaných vodoměrů v době zimního období. Případný únik vody, přes vodoměr
poškozený mrazem, uhradí majitel nemovitosti. Upozorňujeme také na skutečnost, že
při připojení na vodovod dojde ve většině případů ke zvýšení tlaku v domovních
rozvodech vody a tím i k možnosti úniků vody přes přetlakové ventily, WC nebo může
dojít i k poškození potrubí. Doporučujeme instalaci regulátorů tlaku vody.
V některých případech vlastníci nemovitostí připojených na vodovod ještě
nepodepsali plnou moc k zastupování při jednáních se stavebním úřadem v Jičíně,
nezaplatili fakturovanou částku za projektovou dokumentaci přípojky nebo
neodevzdali potvrzenou smlouvu na prodej pitné vody.
Financování obce
V roce 2013 jsme začínali se zůstatkem na účtu obce ve výši 2 357 tis. Kč a pro
rok 2013 byl schválen rozpočet ve výši 8 025 tis. Kč na straně příjmů i výdajů.
Dokončením povrchu komunikace v nové lokalitě pro výstavbu ve Slatinách
skončily i každoroční výdaje z obecního rozpočtu, které díky prodeji parcel v roce 2013
nebyly náročné na rozpočet. K prodeji zbývá ještě 6 stavebních pozemků za celkovou
částku cca 2 mil. korun.
Mimo dvě rozhodující akce- vodovod a nová ulice- se podařilo z rozpočtu obce
financovat i další akce, rekonstrukce ČOV u KD ve Slatinách, nové osvětlení v Základní
škole, drobné opravy kanalizačních vpustí a cest, montáž sněhových zábran u čp. 29
Milíčeves a v neposlední řadě i několik let požadovanou lampu veřejného osvětlení na
cestě ke Kaluži. V rozpočtu obce bylo znát navýšení daňových příjmů ze státního
rozpočtu.
V roce 2014, i přesto že musíme počítat s částkou na podíl obce na dotaci na
dokončení vodovodu ve výši cca 7,5 mil. korun., chceme uskutečnit některé
z dlouhodobě odkládaných akcí ke zvelebení obce. Např. stavba ČOV u Zdravotního
střediska v Milíčevsi a stavba ČOV u Základní školy ve Slatinách, oprava střechy u
garáží za farou ve Slatinách, drobné opravy chodníků a údržbu obecního majetku a
čeká nás i řešení situace týkající se požadavku majitele pozemku na odstranění stavby
čekárny v Milíčevsi. Rozsah akcí v příštím roce se musí podřídit podílu obce na dotaci
pro dokončení vodovodu, tak aby obec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem bez
nutnosti zadlužení.
Doufáme, že nám k realizaci těchto akcí pomůže i nezměněná částka
z rozpočtového určení daní navržená Ministerstvem financí jako v roce 2013.
Kulturní akce v kostele
V pátek 13. 12. 2013 v 18.30 hodin představí svůj koncert pěvecký sbor Smetana
z Jičína.
Tradiční vánoční vystoupení žáků Základní školy Slatiny a Mateřské školy
Milíčeves se uskuteční ve čtvrtek 19. 12. 2013 v 17.00 hod.
Na obě akce Vás do slatinského kostela srdečně zveme.

Hrobová místa
I v letech 2014 a 2015 pokračuje prodlužování nájemních smluv na pronájem
hrobových míst. Obec bude posílat nové smlouvy na pronájem hrobového místa.
Pokud chcete žádat sami, můžete si žádost stáhnout na stránkách obce
www.slatiny.cz nebo vyzvednout na Obecním úřadě ve Slatinách. Vyplněnou žádost
prosím odevzdejte (osobně, poštou nebo do schránky) na Obecní úřad ve Slatinách.
Cena za pronájem se skládá z ceny za pronájem hrobového místa ve výši 5 Kč za
metr čtvereční a rok a z ceny za služby spojené s provozem hřbitova ve výši 40 Kč za
jedno hrobové místo a rok.
Kroniky obce Slatiny.
První pamětní kniha obce Slatiny byla vedena od r. 1924.
Druhá pamětní kniha obce Slatiny byla založena zřejmě před rokem 1960 a v jejím
úvodu kronikář ing. Josef Palička věnuje padesát pět stránek životu v obci a popisu
jeho změn za uplynulých sto let. Kronikářskou štafetu po něm převzal František
Palička. Popis událostí jednotlivých let začíná rokem 1960 a končí rokem 1971 na
stránce číslo 315.
Třetí kronika byla doplňována událostmi z posledních let, a od roku 2012 je založena
čtvrtá kronika.
Mimo tyto kroniky existuje i Rodová kniha obce Slatiny popisující historii a vlastníky
čísel popisných, u některých už od roku 1654.
Zajímavým počinem je i Fotoalbum obyvatel Slatin k jednotlivým domům ve Slatinách
vytvořené ing. Janem Kořínkem s fotografiemi osob z let 1880 až 1960.
Další velké množství fotografií je obsaženo ve Fotodokumentaci obce Slatiny.
Stavby, přestavby, odstranění stavby, stavební zákon, pojištění
Stejně jako v minulých zpravodajích upozorňujeme občany na povinnost
dodržování stavebního zákona. Pro veškeré, i drobné stavby (pergoly, zahradní domky,
ploty) platí povinnost, vyplývající ze stavebního zákona, ohlásit stavbu na stavební
úřad pověřené obce. Tato povinnost se týká i odstraňování staveb nebo změn ve
způsobu užívání stavby.
Nesplněním povinnosti vznikne neohlášená stavba, která není vedena v katastru
nemovitostí a dochází i k porušení zákona o dani z nemovitosti.
Při neohlášené rekonstrukci rodinného domu se navíc vystavujete nebezpečí, že
v případě pojistné události, Vám pojišťovna škodu neuhradí. A při případném ohrožení
okolních staveb např. při požáru se vystavujete i trestnímu postihu za obecné
ohrožení!
Pitná voda
Cena vody je tvořena na základě kalkulace, která má přísná pravidla a vychází z
nařízení vlády. Dále je nutné dodržovat plán obnovy a údržby, který je také sestaven na
základě nařízení vlády. Po sestavení je kalkulace předložena zastupitelstvu obce, které
rozhoduje o její výši, případně o dotování rozdílu mezi cenou skutečnou a cenou
fakturovou odběratelům. Pro rok 2012 zastupitelstvo obce schválilo cenu 22,50 Kč za
metr kubický. Podle předběžných propočtů obec provoz vodovodu dotuje částkou
10 000 Kč za rok.
Zatím není předpoklad, že by se cena měnila, rozhodujícím faktorem při
kalkulaci je celkové odebrané množství vody. Po dostavbě vodovodu do obou obcí a do
Vrbice by mělo dojít ke zvýšení odběru a tím i ke snížení částky, kterou obec dosud
provoz vodovodu dotuje.
Nešvary v obci

I přes upozornění v minulých zpravodajích někteří občané stále ukládají svůj
odpad na místech, která jsou využívána ke krátkodobému odložení posekané trávy
z obecních pozemků. Po takovém množství výzev, by už mělo být jasné, že tato místa
neslouží k jiným účelům. Někdy se stává, že posekané trávy je daleko méně než
ostatního zahradního odpadu.
Podobný případ je i plocha v Milíčevsi určená pouze ke shromažďování větví a
roští na čarodějnice. Ostatní materiál likvidujte v popelnicích a v kontejnerech
na tříděný odpad, trávu a listí lze kompostovat.
Stejně tak chceme i opakovaně upozornit na to, že žlutý kontejner slouží pouze
pro sběr plastových lahví od nápojů, tzv. PET lahví, na ostatní plastový odpad
z domácností jsou na obci zdarma dostupné žluté plastové pytle. Také ostatní
kontejnery jsou pouze na odpad, který je na nich vyznačen.
Problémem je i parkování vozidel na chodnících a ostatních nezpevněných
plochách, kdy dochází k jejich poškozování. Chodníky v obci nejsou stavěny tak, aby
unesly zátěž stojícího vozidla, před některými domy se jedná dokonce o dlouhodobě
parkující vozidla na chodníku. Na několika místech v chodnících již dochází
k propadání dlažby vlivem nepřiměřené zátěže, obec bude muset vynaložit finanční
prostředky na jejich opravu. Prosíme, upozorněte na špatné parkování i Vaše návštěvy
příbuzných a známých, které k Vám dorazí.
Pohádkový les
Letos se konaly tři akce pod záštitou Pohádkového lesa. Všechny akce byly letos
vydařené a měly bohatou účast. Výtěžek těchto akcí byl použit jako každý rok pro naše
děti.
Rok 2013:
Pohádkový ples –
Příspěvek obce, vstupné, tombola
Náklady
Zůstatek

33 275,- Kč
27 088,- Kč
6 187,- Kč

Dětské maškarní Vybráno
Náklady
Ztráta

3 472,- Kč
6 915,- Kč
- 3 443,- Kč

Pohádkový les Příjmy
Náklady
Zůstatek

65 442,- Kč
42 196,- Kč
23 246,- Kč

Poděkování patří:
Všem, kteří se na těchto akcích podílejí, jejich rodinám, jež tolerují investovaný
čas a částečné náklady
Domovu důchodců v Milíčevsi
Všem našim hasičům, se kterými je jako každý rok dobrá spolupráce
a.s. Agro Slatiny
všem sponzorům, bez kterých by se to neobešlo
Hlavní díky patří Obci Slatiny, která nám vždy každý rok ochotně pomáhá
příspěvkem 15 – 20 000,- Kč
Letos nám přibyl nový sponzor a to Zdravotní pojišťovna Min. vnitra
A také děkujeme všem ostatním, kteří si v této uspěchané době najdete čas
pobavit sebe a své děti.

V roce 2014 se můžete těšit na Pohádkový ples 15. 3. 2014
Dětské maškarní termín bude upřesněn a
Pohádkový les 28. 6. 2014
SDH Slatiny
Na začátku roku 26. ledna 2013 hasiči ze Slatin a Milíčevse společně uspořádali
ples v Kulturním domě Slatiny. Účast byla hojná, tombola bohatá, všichni tanečníci
byli spokojeni.
DĚTI.
V průběhu celého roku 2013 se děti z Kroužku mladých hasičů Slatiny zúčastnily
14 soutěží. Na fotbalovém hřišti v Nemyčevsi 28. 4. při 2. ročníku „O slatinský
plamínek“ soutěžily s velkou konkurencí. Vítek Debnár obsadil 3. místo, Denisa
Zachovalová 2. a Šárka Tobiášová 1. místo. Na okresním kole hry Plamen ve Vrchovině
31. 5.-1. 6. starší žáci ze Slatin získali nepopulární 4. místo a mladší vyhráli zlaté
medaile za 1. místo. Na začátku školního roku 5. 9. proběhla ukázka pro Základní
školu Slatiny, po prohlídce požární zbrojnice a automobilu si všechny děti vyzkoušely
disciplíny hry Plamen a CTIF.
Závod požárnické všestrannosti okresu Jičín proběhl 12. 10. v sousední obci
Nemyčevsi. Běhalo se v lese okolo přírodního divadla, mladší i starší žáci ze Slatin
získali krásná 3. místa.
S dětmi a jejich rodiči jsme vyrazili 23. 11. na exkurzi do cukrovaru Dobrovice a
poté do Mladé Boleslavi do muzea Škoda.
V prosinci proběhne vánoční besídka a ukončení roku 2013 s pohoštěním v
kulturním domě.
MUŽI A ŽENY.
Sbor a obec reprezentovaly rovněž dva týmy dospělých – muži i ženy.
Muži absolvovali během roku dva závody. Prvním z nich bylo okrskové kolo ve
Vitiněvsi, kde obsadili 2. místo, druhým pak kolo okresní, na němž skončili jedenáctí.
Ženy se zapojily do seriálu soutěží O pohár starosty OSH, v němž objely všech
osm závodů a přivezly si jedno první, jedno druhé, tři třetí, jedno čtvrté a dvě pátá
místa. V celkovém hodnocení skončily na třetí příčce. Kromě toho navštívily osm
závodů v běhu na 100 m s překážkami, z nichž nejvzdálenější byl až v Horní Lidči. Na
závodech v požárním útoku v Hřídelci, noční soutěži v Kacákově Lhotě a netradičních
závodech v Žereticích zvítězily, na Úlibickém koláči, kde je útok spojen s plavbou na
loďce obhájily loňské druhé místo. Na soutěži ve Vidochově, kde si každý losuje post,
který během závodu poběží, obsadily pátou příčku.
Nejdůležitější částí jejich celoročního snažení byly postupové soutěže. Na
okrskovém kole ve Vitiněvsi skončily třetí, okresní kolo však již vyhrály. Stejný
výsledek se jim podařilo zopakovat i na kole krajském, čímž dosáhly historického
úspěchu, neboť takové umístění je doposud nejlepším v historii celého jičínského
okresu. Nominovaly se tak na Mistrovství České republiky v požárním sportu,
které se konalo v srpnu v Mladé Boleslavi. Zde v těžké konkurenci uhájily 13. příčku.
V současné době ženy shánějí členky do svého družstva. Kontakt, na který se
mohou zájemkyně hlásit, najdete stejně jako ostatní informace na stránkách
sdhslatiny.xf.cz.
DOROST.
Kategorie dorostu má své zastoupení pouze v jednotlivkyních. Členky se
pravidelně účastní závodů v bězích na 100 m s překážkami po celé České republice,
bojují v postupových soutěžích a jsou rovněž členkami družstva žen. Okresní kolo
dorostu letos proběhlo společně s okresním kolem dospělých na stadionu v Jičíně. Zde
skončila Markéta Jebavá na druhém, Pavlína Rejmanová na třetím a Kateřina Žitná na
pátém místě. První dvě jmenované postoupily na krajské kolo, které absolvovala i
Katka Žitná, a to jako výpomoc v dresu dorostenek z Vidochova, s nimiž dosáhla na 4.

místo. Ze stejného umístění se radovala v kategorii jednotlivkyň Pavlína Rejmanová,
Markéta Jebavá skončila na 11. příčce. Pavlína Rejmanová postoupila na MČR
dorostu, které se konalo první červencový víkend v Jablonci nad Nisou. V těžké
konkurenci těch nejlepších obsadila 18. místo mezi 41 startujícími. Na podzimním
závodu požárnické všestrannosti, který je součástí postupových soutěží, vyběhaly Lucie
Rejmanová třetí a Kateřina Žitná čtvrté místo.
Všechny soutěže jsou podrobně popsány na našich stránkách
www.sdhslatiny.xf.cz, ke zhlédnutí jsou zde různé fotky a videa z celé úspěšné sezóny.
Poděkování si zaslouží všichni závodníci, vedoucí, fanoušci i rodiče. Finančně i
materiálně nás podporují obec Slatiny, Agro Slatiny, SDH Slatiny, pohostinství Slatiny
Jan Drusan, Miloslav Veselý ml., Ing. Jana Komárková, Petr Horák, Radek Šulc,
František Zachoval, Jiří Kořínek, stavebniny Besta Berný Milíčeves, Hasičská
vzájemná pojišťovna Jičín, Krajský úřad KH kraje a další příznivci.
Zveme spoluobčany na Hasičský ples, který bude 25. ledna 2014
v Kulturním domě Slatiny.
Nosek Martin, Jebavá Šárka
Sokol Milíčeves
V okresním přeboru kopané mužů, v ročníku 2012/13, jsme nesplnili očekávání
a skončili jsme na páté příčce. Přestože zimní příprava a jarní tréninková docházka
byla na 80 % úrovni. Trenér Zdenda Fejfar a asistent Zdeněk Špicar měli tréninky
připraveny kvalitně. Zdenda Fejfar podrobně s hráči rozebíral odehraná utkání,
poukazoval na nedostatky, dával pokyny a radil pro každé další utkání jak ve hře
postupovat, nepodařilo se to ale plně přenést na hráče, protože ne vždy přistupovali
k celému procesu plně odpovědně. Musíme také přihlédnout, že se začala tvořit a
měnit skladba mužstva. Mužstvo bylo postupně doplňováno mladými hráči z kadetůdorostu a to také potřebuje čas, aby se sžilo mládí se staršími hráči, kteří už mají své
herní návyky, a bylo potřeba vše herně sladit. Ke konci ročníku 2012/13 se v několika
utkáních ukázalo, že nastavená cesta se ukazuje jako správná a v závěrečné části jara
mužstvo již dokázalo zvítězit v několika utkáních a umístit se v první polovině tabulky
v ročníku 2012/13. Za trpělivost a soustavnou práci v trénincích, patří Zdendovi
Fejfarovi poděkování, i když se herně nedařilo, vydržel ve své práci u mužstva a věřil,
že výsledky přijdou.
Pro ročník 2013/14 v podzimní části došlo ke změně na trenérských postech.
Místo hrajícího trenéra převzal Jiří Roman st., který se vrátil z hostování v Jičíněvsi,
asistenta převzal Zdeněk Fejfar, který zároveň přešel jako trenér k těm nejmenším.
Vedoucím mužstva je osvědčený pracovník Zdeněk Špicar. Mužstvo bylo doplněno o
další hráče z kadetů- dorostu, velkým přínosem byl příchod Michala Macha z Lužan,
který se do Milíčevse přistěhoval do nově postaveného rodinného domu.
Příprava na ročník 2013/14 začala tvrdě jako za dávných časů. Nebyla
opomenuta ani příprava technická a důraz byl kladen hlavně na zodpovědnost. To vše
se projevilo ve výsledcích v podzimní části, mužstvo v jedenácti odehraných utkáních
neokusilo hořkost porážky a dokázalo 8x zvítězit a třikrát remizovat. Po podzimní části
bezpečně vedou tabulku okresního přeboru s náskokem šesti bodů. Uznání a dík za
poctivý přístup a dobré výkony patří všem hráčům a celému realizačnímu týmu v čele
s předsedou a trenérem Jiřím Romanem.
V jarní části dorostu U-18 a tím i v zakončení ročníku 2012/13 jsme skončili na
čtvrtém místě, což se dá hodnotit jako úspěch. V podzimu ročníku 2013/14 jsme již tak
úspěšní nebyli. Starší hráči byli přeřazeni do mužstva dospělých a mužstvo U-18
museli doplňovat mladší hráči, kteří jsou fotbalově schopní, ale přece jenom na starší
hráče soupeřů fyzicky nestačili. V sobotu museli hrát a doplňovat mužstvo kadetů a
hned v neděli odehrát svá mistrovská utkání žáků. Herně se nepropadli, ale svou roli
sehrála fyzička. Problém U-18 hráčů budeme mít vyřešen do dvou sezon, sedmé místo
a skóre 20:42 a šest bodů to je proti minulosti určitý pokles. Trenérská a organizační

trojice Svoboda Vlasta, Roman Zdeněk a Vladan Bursa mají hodně starosti tato utkání
zajišťovat.
Mladší žáci, zde procházíme generační výměnou a to tím, že se tato skupina
posunula o jeden ročník až na U-14, máme tudíž mladý celek, který dozrává. Právě zde
výkony ovlivnilo to, že museli doplňovat kádr v mužstvu U-18 jak bylo dříve uvedeno.
Po podzimu osmé místo odpovídá momentálním výkonům, vzhledem k tomu, že se
tato dvě mužstva prolínají, vedou je opět Vlasta Svoboda a Zdeněk Roman.
Přípravka, oproti loňsku došlo k posunutí na U-10, tato změna se nepovedla, jak
se předpokládalo. Do hry se dostává sice širší počet hráčů, ale začlenění hlavně těch
mladších v praxi znamená, že výsledky těchto utkání nejsou pro naše družstvo vždy
optimální. V ročníku 2012/13 naši chlapci skončili třetí. Po podzimu jsou pátí. Trenéry
jsou Vladan Bursa a Zdeněk Fejfar.
Co nás nejvíce těší je založení fotbalových školiček, kde jsme zaznamenali velký
zájem nově příchozích dětí. Těchto malých budoucích fotbalistů se na trénincích schází
kolem dvaceti. Hrají i svá přátelská utkání, z vítězství se umí neskutečně emotivně
radovat, ale zároveň velice smutně prožívají každou prohru. Velkou podporou pro klub
a hlavně pro všechny děti jsou jejich rodiče a za to jim patří velké poděkování. Platí
staré sokolské heslo zakladatele sokola Dr. Miroslava Tyrše „Ve zdravém těle zdravý
duch“.
Hlavní role v trenérské činnosti s mládeží se ujal zkušený hráč z vyšších soutěží
Zdeněk Fejfar. Jeho práce v našem klubu je velmi cenná, když má klub ve výchově
mládeže charismatické a oddané pracovníky je to hodnotou velmi významnou. Když
k tomu připočteme dalšího zkušeného pracovníka s mládeží Vladana Bursu, tak
můžeme směle prohlásit, že mladí fotbalisté jsou ve správných rukou. Jsme rádi, že do
našeho sportovního klubu přicházejí i členové z Vitiněvse, kteří jsou dlouhá léta
tradiční součástí milíčeveské kopané ve všech věkových kategoriích. Zároveň vítáme
všechnu mládež z okolí a jsme rádi, když mezi nás přijdou
Dále nesmíme zapomínat na údržbu a doplňování našeho hezkého fotbalového
stadionu. Trávník na hřišti jsme během letní přestávky zajistili postřikem proti
plevelu. Bylo provedeno přihnojení trávníku a zasypání vzniklých děr a vyšlapaný
trávník v brankovišti byl vyložen novým travnatým kobercem do kompostové hlíny. Za
brankami byly vyměněny ochranné sítě. Do budovy, se nám podařilo zavést přípojku
pitné vody. Přípojku jsme pořídili za minimálních nákladů, vlastní prací a výpomocí
pana Františka Zachovala, za což mu upřímně děkujeme.
Sokol Milíčeves také nabízí všem zájemcům možnost sportovního vyžití
v posilovně v kabinách. Zájemci si mohou dohodnout termín s p. Zdeňkem Romanem
na tel. 604 603 435.
Za hlavní finanční podporu na zajištění sportovní činnosti a údržbu sportovních
objektů děkujeme obci Slatiny a všem sponzorům. Poděkování patří všem členům a
příznivcům milíčeveské kopané.
Na závěr Vám chceme popřát klidné a veselé vánoce a v novém roce pevné
zdraví a jen samé úspěchy.
Berný Květoslav
Poděkování
V obou obcích se dlouhodobě snažíme o údržbu zeleně a úklid trávy a v tomto
směru patří poděkování „obecním sekáčům“ a dále všem, kdo pracují pro obec v jiných
směrech.
Zvláštní poděkování si však zaslouží ti, kteří odvádějí práci ve prospěch obce bez
požadavků na finanční odměnu, ať je to prosté zametení chodníku, nebo dokonce jeho
stavba.
Po dvaceti sedmi letech končí p. MUDr. Miloslava Hovorková svoji praxi zubní
lékařky, kterou vykonávala ve Zdravotním středisku v Milíčevsi.
Obec Slatiny děkuje paní doktorce za dlouholetou péči o své pacienty, za

vzájemnou spolupráci a přeje jí pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti v osobním
životě.
Také paní doktorka děkuje obci Slatiny za dlouholetou spolupráci a přeje všem
svým pacientům hodně zdraví a spokojenosti v roce 2014, ale i v dalších letech.
Jejím nástupcem v zubní ordinaci v Milíčevsi bude p. MDDr. Jan Beneš.
Volby 2014
Na podzim 2014 budou komunální volby, které se konají každé čtyři roky. Tyto
volby upravuje zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Chci
připomenout, že subjekty oprávněné kandidovat v těchto volbách nejsou pouze
politické strany, koalice, politická hnutí, ale také samostatní nezávislí kandidáti a
sdružení nezávislých kandidátů, které je takovou volební stranou jen pro volby, ve
kterých kandiduje.
V těchto volbách si na další čtyři roky zvolíme zástupce, kteří za nás všechny
budou rozhodovat o nejdůležitějších věcech týkajících se života v obci. Proto je právě
teď ta správná doba k zamyšlení, zda a jakým způsobem se chcete zapojit do života
v obci.
Zapojit se může kterýkoli občan, není dobré čekat, jakou nabídku pro Vás
připraví někdo jiný. Kdo chcete ovlivnit život ve svém bydlišti, buďte aktivní osobně,
oslovte své známé, kterých si vážíte a o nichž si myslíte, že mohou obci prospět,
připravte a podejte kandidátní listiny. Kandidovat můžete i samostatně.
Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům a organizacím za práci pro naši obec a
přejeme Vám veselé svátky vánoční, mnoho štěstí a zdraví v roce 2014.

