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OBECNÍ 

ZNAK 

        

     Vydává obec Veliká Ves 

ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení spoluobčané, 

od předchozího zpravodaje opět 

uplynuly 3 měsíce. V mezičase stihly 

odkvést ovocné stromy, zlaté deště  

a další rostliny, které každoročně 

vítají jaro. Na hrázi rybníka se znovu 

začaly vyhřívat naše pověstné želvy   

a vysoké teploty ohlásily příchod 

léta.  S tímto ročním obdobím opět 

přicházejí příležitosti setkat se 

venku, udělat něco pro sebe, svůj 

dům, zahradu, ale i životní prostředí, 

které společně sdílíme. Proto i obec 

soustředila část svých aktivit právě 

na veřejný prostor.  

Proběhly akce jako Ukliďme Česko,  

výsadba stromů s neziskovou 

organizací Sázíme stromy, začala 

oprava malé vodní nádrže. Měli 

jsme příležitost setkat  se při pálení 

čarodějnic, na rybářské zábavě, při 

Noci kostelů či na dětském dni. Bylo 

to období velmi pestré, a proto ani 

tentokrát nebyla nouze o témata 

pro obecní zpravodaj. Přeji příjemné 

čtení a ještě příjemnější letní dny.  

 

             Jana Hantáková     

       redaktorka/zastupitelka 

 

Číslo 3/2019    (duben – květen – červen 2019)   ZDARMA 
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AKTUALITY Z OBCE 

NAKOUPILI STROMY, PŘIJELI JE 

ZASADIT A NIC ZA TO NECHTĚLI 

Zní to možná neuvěřitelně, ale je to skutečně tak. Obec 

totiž navázala spolupráci s neziskovou organizací 

Sázíme stromy a pro Velikou Ves získala sponzorský 

dar v podobě kompletní výsadby deseti stromů a pěti 

keřů. Výsadba proběhla v neděli 7. 4. 2019. 

Po loňském suchém létě bohužel potkal nemilý osud větší 

počet stromů. Některé již byly poraženy, ostatní to teprve 

čeká. Z tohoto důvodu je třeba postupně řešit náhradní 

výsadbu a stromy do přírody vracet.  Bohužel aktuální ceny 

za zeleň a její výsadbu by pro obec představovaly další 

finanční zátěž. Proto se obec obrátila  právě na tuto 

organizaci.  

Jejím posláním je propojovat obce a sponzory. Sponzor 

stromy zakoupí a následně prostřednictvím dobrovolníků, 

často vlastních zaměstnanců, pak výsadbu zrealizují. 

Sponzorem pro  Velikou Ves se stala Kamila Boudová a její 

firma SLOU, která se zabývá udržitelnou módou. Společně 

s partou  šesti dobrovolníků strávili výsadbou celé nedělní 

odpoledne. Obci darovali celkem 10 stromů, z toho  

dva kaštany, tři třešně, dvě vrby, tři javory červené a pět 

keřů - dva dříny a tři kaliny.  

Do výsadby se spontánně zapojili i kolemjdoucí občané. 

Někteří „čapli“ rýč a pomáhali hloubit díry, jiní radili 

s výběrem vhodného stanoviště a dokonce se můžeme 

pyšnit občanem, který má, jak sám s nadsázkou říká, 

rovinu v oku a hlídal důkladné ukotvení kůlů.  Většina 

stromů byla vysazena v okolí rybníka, dva keře vedle 

autobusové zastávky.  

Akci jsme společně zakončili táborákem a ve večerních 

hodinách se mohli s dobrým pocitem odebrat do svých 

domovů. My vděční za sponzorský dar, sponzor vděčný za 

příležitost a místo, kde mohl sázet. Tak snad se příroda za 

toto úsilí odvděčí, zejména pak dostatkem vody.  

 

                                                                                              JH 

                                                                                                

 

 

 

  

   Sázíme stromy, z. ú.  

• organizace založena roku 2014 

• od založení vysadili po celém území České 

republiky celkem: 5728  stromů   

a 6556 keřů  

• peníze na nákup stromů získávají od firem, 

které chtějí podpořit životní prostředí 

• s obcemi vyberou lokality pro výsadbu  

a dobrovolníci (většinou zaměstnaci 

sponzorských firem) stromy vysadí 

• ve Veliké Vsi sázela firma SLOU  
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MALÝ RYBNÍČEK ZÍSKÁVÁ 

NOVOU TVÁŘ 

V měsíci dubnu zahájil zhotovitel rekonstrukci 

malé vodní nádrže. Zhotovitelem je I. P. B. 

Group.cz, s.r.o. Patrika Chatrného, který podal 

nejnižší nabídku v částce 818. 260,87 bez DPH.  

Aktuálně je rekonstrukce přibližně v půlce. 

Rybníček byl odbahněn a sediment odvezen na 

obecní pozemek k tomu určený. Rozbory potvrdily 

nezávadnost sedimentu. Dále byla odstraněna 

původní betonová hráz. Nyní se pracuje na nové 

hrázi, která bude mít mírnější sklon, bude 

utěsněna jílem a vysypána lomovým kamenem. 

V rybníčku dále vzniká přehradní hráz, která oddělí 

hlavní přítok od zbytku vodní plochy. Tato hráz by 

při přívalových deštích měla zachytit větší nános 

bahna či jiných nečistot a zajistit tak čistší vodu ve 

zbytku nádrže. V další fázi rekonstrukce bude 

nainstalován požerák a k němu náležející lávka.  

Bohužel při provádění prací byl odhalen havarijní 

stav potrubí spojující malý a velký rybník. Závadu 

potvrdily i kamerové zkoušky. Potrubí muselo být 

proto vyměněno, čímž došlo  k dočasnému 

dopravnímu omezení a také k navýšení nákladů.   

Obec nyní čeká na jejich přesné vyčíslení. 

Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je 

srpen 2019.                                                                     JH 

 

 

 

 

 

 

                                                  JH 

                                                                                            

  

AKTUALITY Z OBCE 

OBEC PRONAJALA NEBYTOVÝ 

PROSTOR V PŘÍZEMÍ OBECNÍHO 

ÚŘADU  

Nebytový prostor v přízemí obecního úřadu byl 

pronajmut za měsíční nájemné 4400,- Kč.  

V prostorách vznikne kancelář občana z Veliké 

Vsi, p. Simona Paukerta, který podniká v oblasti 

potravinových doplňků. Občané budou mít 

možnost si produkty v místě po domluvě 

zakoupit. Nájemné ve výši 4400,- byla nejvyšší 

podaná nabídka v rámci zvěřejněného záměru 

obce. Energie si bude nájemce hradit sám nad 

rámec nájemného. 

JH 

                                                                          
 

OBECNÍ POZEMKY NEJSOU 

VEŘEJNÉ PARKOVIŠTĚ 

Stále častěji se obec potýká s problémem 

nevyhovujícího parkování na obecních 

pozemcích. 

Veřejné prostranství se často stává nocležištěm 

kamiónů, autobusů, ale i osobních vozů. Vozidla 

pak velmi často brání ve výhledu a bezpečnému 

provozu na vozovce. Za tímto účelem se současné 

vedení obce rozhodlo vypracovat vyhlášku, která 

by parkování regulovala. 

Hlavním cílem vyhlášky bude očištění veřejného 

prostranství od nákladních vozidel a autobusů,  

parkování osobních vozů by mělo být také 

výhradně na vlastních pozemcích majitelů domů.  

Vyhláška obci umožní snadnější vymáhání 

dodržování pravidel bezpečného parkování  

a možná i přispěje k pěknějšímu vzhledu naší 

obce. 

                                                                                     JH 
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AKTUALITY Z OBCE 

Vážení spoluobčané,  

 

možná si ještě vzpomenete na návštěvu pracovníků Zeměměřičského úřadu, která proběhla 10. 3. 2019 

v zasedací místnosti našeho obecního úřadu. Měli všetečné dotazy k různým přístavkům, boudám, garážím, 

využitím různých pozemků, a pro leckoho to byla situace spíše nepříjemná. Mnozí museli dohledávat 

dokumentace, které se už třeba ztratily, anebo ani neexistovaly. 

 

Obcí zněla otázka, kdo asi tuto „pozornost“ zeměměřičského úřadu zapříčinil a já jsem na vlastní uši slyšel, že 

to možná bylo naše nové zastupitelstvo. Byl bych rád, kdybych tuto fámu jednou pro vždy vyvrátil a vysvětlil 

skutečný stav věci. 

  

Za všechno může ZABAGED, což je „základní báze geografických dat České republiky“, což je zeměměřičská 

činnost ve veřejném zájmu a spravuje ji právě Zeměměřičský úřad. Základem této činnosti je právě místní 

topografické šetření, prováděné osobně nebo dotazováním na charakter objektů a jejich vlastností vedených 

v této databázi. Úřad se o těchto objektech dozvěděl ze zdrojů využívaných pro aktualizaci, jako např. letecké 

měřické snímky, ortofoto, data z leteckého laserového skenování, výstupy z jiných informačních systémů 

veřejné správy atd. Samotný letecký snímek však o objektu neřekne nic, proto je nutno dotazovat se přímo 

vlastníků. 

  

V žádném případě se nejednalo jen o naši obec; byla to velká část území spadajícího pod obec s rozšířenou 

působností (ORP) Brandýs nad Labem, např. Bašť, Máslovice, Odolena Voda, Mratín, Vodochody, Panenské 

Břežany, Zlonín apod. 

A nakonec „dobrá zpráva“  – i naše obec musí doložit dokumentaci k několika objektům, jejíž dohledání bude 

více než obtížné, ať již se jedná o bývalé hospodářské budovy u školy, postavené na konci 19. století nebo 

bývalou mlékárnu z padesátých let století minulého. Takže, jsme na tom všichni stejně… 

  

Přeji vám krásné léto!   

Petr Kovářík 

 

AKTUALIZACE ÚDAJŮ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

V březnu letošního roku v rámci plošné akce za účelem aktualizace a doplnění dat zapsaných v katastru 

nemovitostí, přijeli do naší obce pracovníci zeměměřičského úřadu. Jejich návštěva nebyla na vyžádání ani 

pozvání obce, obec v této souvislosti pouze obdržela oznámení s termínem návštěvy a žádost o poskytnutí 

místnosti.  

 

Pracovníci zeměměřičského úřadu pak v rámci místního šetření zvali jednotlivé občany k doložení dokumentů 

k případným nesrovnalostem. Jelikož se obcí rozšířila fáma, že pracovníky pozvala na občany sama obec,  požádal 

pan starosta o prostor k vyjádření a vyvrácení této fámy. Jelikož zpravodaj slouží právě k poskytování 

objektivních a faktických informací, což je i např. objasnění důvodu šetření zeměměřičského úřadu, můžete si 

vyjádření přečíst níže.                                                                                                                                                            JH 
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VE ZKRATCE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

❖ Obec dosud neobdržela informaci z Ministerstva zemědělství ohledně termínu uvolnění dotačních peněz 

na výstavbu nové čističky odpadních vod. Její výstavba zůstává pro obec investiční prioritou.  

❖ Na stávající čističce proběhly další kontroly a uložily obci/provozovateli povinnost provést její opravu. 

Konkrétně opravit vzduchování, které zajišťuje životnost bakterií a tím i správnou funkci celého zařízení. 

Opravu a nevyhovující stav čističky zajistil provozovatel VaK Zápy. Jelikož je obec přesvědčena  

o pochybení ze strany provozovatele, odmítá náklady hradit v plné výši. Vedení obce proto vyzvalo Vak 

Zápy ke schůzce a mimo jiné budou řešit i budoucí fungování spolupráce mezí obcí a provozovatelem, 

zejména v souvislosti s hlášením poruch a oprav.  

❖ Vedení obce se obrátí na Středočeský kraj ve věci zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici v ulici Hlavní 

(vedoucí z Odoleny Vody směr Předboj). Zatížení nákladní dopravou je již neúnosné. Otevře se proto 

téma na vybudování chodníku a doplňujících bezpečnostních prvků. 

❖ Krajský úřad provedl kontrolu hospodaření obce za rok 2018 a nezjistil žádné nedostatky či závady. 

❖ Od září bude každou neděli večer probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu cvičení Pilates. Více 

informací v inzerátu na poslední stránce zpravodaje. 

❖ Obec zakupila 200l nádrž na vodu pro účely pravidelné zálivky obecní zeleně.  

❖ Obec zakoupila nový křovinořez pro údržbu obce. Starý je poruchový a byl ponechán jako rezervní. 

❖ Ve dnech 24. 5. – 25. 5. proběhly volby do Evropského Parlamentu. V naší obci s následujícím 

výsledkem:  

1. ODS (26 hlasů), 2. Česká pirátská strana (15 hlasů) a se stejným počtem pak  ANO 2011, 3. Koalice 

STAN a TOP09 (8 hlasů), 4. SPD (7 hlasů), 5. HLAS (4 hlasy), 6. KDU-ČSL (3 hlasy), 7. SPR – M. Sládka (2 

hlasy), 8. Vědci pro českou republiku (2 hlasy), 9. Demokratická strana zelených (1 hlas) 

❖ Farnost Odolena Voda si na žádost obce nechala zpracovat nabídku na opravu střechy zvonice. 

Spadávají z ní tašky a ohrožují bezpečnost občanů.  

❖ Dobrovolník z naší obce opravil dřevěné žaluzie ve zvonici, obec i p. farář mu tímto děkují.  

❖ Před lípou u kostela se bez souhlasu obce objevila asfaltová záplata. Nyní ji tam obec již ponechá, ale 

v budoucnu bude odstraněna,pravděpodobně současně s realizací plánu na zvelebení prostoru před 

kostelem. 

 

 

 

 

AKTUALITY Z OBCE 

SCHVÁLILI NÁM DOTACI NA OPRAVU OBECNÍ CESTY V ULICI ZA HUMNY! 

Velkou radost přinesla obci zpráva z minulého týdne. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo naši žádost  

o dotaci na opravu cesty v ulici Za Humny. 

V další fázi bude obec žádat o stavební povolení. Po té se bude vybírat zhotovitel a začnou jednání s budoucími 

stavebníky na přípravě všech prostupů pro přípojky k infrastruktuře. Veškerá příprava musí být hotova než 

začne pokládka finálního povrchu. Součástí projektu je také hlavní řád dešťové kanalizace, který zajistí odvod 

dešťových vod nejen z vozovky samotné, ale také umožní napojení budoucí dešťové kanalizace z lokality 

Příděly. Odtud při přívalových deštích teče nekontrolovatelně velké množství vody do obce. Zakončení řádu 

této dešťové kanalizace bude ve velkém rybníku. Dle podmínek spojených s tímto dotačním titulem by termín 

dokončení opravy měl být do 31. 12. 2020.                                                                                                                    JH 
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AKTUALITY Z OBCE 

BEZ CÍLE NENÍ CESTA, ANEB JAKÉ MÁ OBEC PLÁNY PRO DALŠÍ ROKY 

Na následujících řádcích si můžete přečíst jaký je dlouhodobý výhled naší obce pro její rozvoj.  

V podstatě  každý rok nás čeká jedna větší investiční akce a na ni pak navázána jedna menší. Snahou obce je sestavit 

plán tak, aby se vybudovaly věci nutné a neodkladné a současně aby zbyly vždy  prostředky na zvelebení obce, ideálně 

s přímým užitkem pro občany.  

S každou plánovanou investicí pak samozřejmě vzestává otázka financování. Bohužel roční rozpočet naší obce nepatří 

zrovna k těm nejbohatším, spíše naopak. Nicméně i tak nám na pomyslnou „cestu“  ke splnění vytyčených cílů svítí světlo 

naděje. A to zejména díky již schváleným dotacím a příspěvkům od budoucích stavebníků. Optimistická varianta 

předpokládá provedení nebo alespoň započetí všech níže uvedených plánů v nadcházejících čtyřech letech a za 

maximálního využití dotací.  

Mimo tento plán probíhá nyní obnova malé vodní nádrže a současně k tomu proběhne výměna posezení u rybářské 

chaty.  

Kromě finančních možností musí obec při sestavování plánu investičních akcí respektovat i priority, které jsou pro ni 

nejen důležité (např. bezpečnost, kvalita života v obci), ale mnohdy i legislativně závazné, jako např. ochrana životního 

prostředí a s ní související nová čistička odpadních vod.  

Po zvážení všech výše uvedených faktorů je budoucí plán rozvoje následující: 

1. Nová čistička odpadních vod  

2. Oprava silnice Za Humny  a dalších potřebných cest; revitalizace okolí lípy před kostelem, nová kontejnerová 

stání 

3. Chodník směr Odolena Voda (ten by se realizoval ihned jak by obec získala patřičná povolení a možné řešení)  

4. Revitalizace velkého rybníka (odbahnění a oprava děravé hráze) 

5. Oprava obecního úřadu a zvelebení jeho okolí – velmi základní a zatím orientační návrh jednoho z možných 

řešení najdete na obrázcích níže 

  

Obr. č. 1: Čelní pohled na obecní úřad Obr. č. 2: Boční pohled na budovu z ulice 

V Kateřinkách – parkování by bylo vhodné přesunout 

do boční ulice, zejména z důvodu bezpečnosti a lepší 

přehlednosti při výjezdu na hlavní silnici, prostor 

před úřadem by byl bez aut bezpečnější a pěknější 
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Tak jak se budou blížit jednotlivé investiční akce, bude jim vždy věnován i prostor v našem zpravodaji, 

aby nikomu nechyběly informace. Zároveň tento přehled plánovaných aktivit přijměte prosím jako 

pozvánku na veřejná zasedání k diskusi a debatě, zda se vám plán líbí nebo zda v něm třeba něco 

zásadního postrádáte. 

OBNOVA POSEZENÍ U RYBNÍKA 

Současně s opravou malé vodní nádrže bude ještě letos obnoveno posezení u velkého rybníka. Obec 

se na obnovu posezení pokoušela získat v únoru dotaci, ale bohužel Ministerstvo pro místní rozvoj 

obdrželo obrovské množství žádostí a naše obec je v tomto případě jako náhradník na 242. místě.  

I tak je obec přesvědčena, že si toto místo zaslouží zvelebit. Jednak velký rybník a jeho okolí je snad 

nejčastěji vyhledávaným cílem každodenních vycházek občanů, ale také jediným místem, kde dochází 

pravidelně k vícegeneračnímu setkávání občanů na veřejných akcích pořádaných rybářským spolkem  

a obcí (taneční zábavy, pálení čarodějnic, rybářské závody, letos dětský den…).  

A jak by místo mělo vypadat? Aby se zajistila dlouhodobá životnost mobiliáře a zároveň jednotný vzhled 

s přilehlým dětským hřištěm, bylo zvoleno provedení v akátovém dřevě. V těchto dnech poptává obec 

nabídky a ihned po jejich vyhodnocení vybere zhotovitele. Rybářský spolek přislíbil spoluúčast formou 

brigády na demontáž stávajícího posezení a pomoc při montáži nového.                                                   JH 

 

 

 

AKTUALITY Z OBCE 
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

UKLIĎME ČESKO VE VELIKÉ VSI 

V sobotu 6. 4. proběhla celorepubliková akce 

Ukliďme Česko, ke které se přidala i naše obec.  

 

Velikou Ves a její okolí se díky této akci podařilo 

očistit o 45 pytlů odpadků, 17 pneumatik, dvě staré 

betonové roury a jednu starou matraci. Účastníci 

měli možnost přijít se po akci odměnit k rybníku 

k táboráku na opékání špekáčků. Všem 

zúčastněným patří poděkování.                              JH 

 

 

  

VÝLET NA ZAHRADU ČECH  

13. 4. 2019 měli občané možnost zúčastnit se 

zájezdu do Litoměřic na Zahradu Čech.  

 

V rámci akce Tržnice zahrady Čech mohli 

návštěvníci vybírat a nakupovat ze širokého 

sortimentu zboží určeného nejen pro zahrádkáře. 

Prodejci nabízeli ke koupi sazenice, stromky, keře, 

květiny, cibuloviny, ale také bytové doplňky, 

potřeby pro zahrádkáře, nábytek a dokonce  

i oděvy.  

Jelikož jsme malá obec a pravděpdobně nikdy 

nevyužijeme plnou kapacitu autobusu, přizvali 

jsme na výlet i členy Klubu seniorů Odolena Voda.  

Ti pozvání s potěšením přijali a k našemu zájezdu 

se přidali. Na „palubě“ autobusu tak bylo hned 

veseleji a došlo i na nečekaná setkání. Všem 

účastníkům se zájezd líbil a možná se tím položil 

základ budoucích společných výletů.  

                                                                                       JH 
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

 

 TAK UŽ NÁM ZASE ZVONÍ 

24. května se v kostele sv. Vavřince uskutečnila 

Noc kostelů, na které mimo jiné velmi poutavě 

promluvil kampanolog Jiří Skopec. 

Jeho slova byla věnována našemu hlavnímu zvonu, 

který nedávno prošel opravou. Konkrétně dostal 

nové srdce. Za zmínku stojí především věk zvonu. Je 

to skoro neuvěřitelné, ale zvon v naší zvonici 

pochází již z roku 1550. Odlil jej známý zvonař a 

kovolijec Tomáš Jaroš z Brna, z jehož dílny pochází 

také největší český zvon Zikmund na svatovítské 

katedrále a Zpívající fontána v Královské zahradě 

Pražského hradu. 

Výroba zvonů nebyla žádnou lacinou záležitostí, na 

zvonovinu bylo zapotřebí mnoho mědi a cínu  

a například pro Zikmunda to bylo 16,5 tun 

zvonoviny v ceně 132 000 kop míšeňských grošů. 

Není divu, že byl mistr Jaroš poněkud nervózní, když 

se mu první verze Zikmunda nepovedla a shořelou 

zvonovinu měl platit ze svého. Bylo to  zrovna 

v období výroby našeho zvonu a mistru Jarošovi při 

odlévání „zmizelo“ z letopočtu jedno desetiletí 

(římské X). Když to po vychladnutí zvonu zjistil, 

chybu chtěl napravit tak, že poslední desetiletí 

vysekl dlátem. Že to udělal ve vzteku či zlosti, 

dokazuje ten fakt, že při této úpravě odsekl část 

letopočtu před tímto X. 

Nakonec všechno dobře dopadlo a císař Ferdinand 

mistru Jarošovi velkodušně  odpustil náhradu 

nepovedeného zvonu. Náš zvon má ještě jednu 

zvláštnost – je jím plastické vyobrazení Ježíše Krista. 

I když podoba a proporce nejsou úplně vydařené, 

řemeslně bylo spojení figury a zvonu provedeno 

výborně a spoj, navzdory pokusu o jeho 

odlomení,  drží již téměř pět set let. 

 

Pan Skopec při svém povídání upozornil, že náš zvon 

dosud nemá jméno. Pan farář neváhal a vyzval 

návštěvníky Noci kostelů k anketě. 

 

 

Lidé své návrhy psali na lístečky, z čehož 

naprostá většina byla pro jméno Vavřinec. 

Jelikož svátek sv. Vavřince každoročně připadá 

na 10. srpna,  proběhne právě v tento den 

žehnání zvonu k jeho novému jménu. Všichni 

občané jsou srdečně zváni! Bližší informace 

k události budou zveřejněny co nejdříve. 

                                                                          JH/PK 
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LOUKU U RYBNÍKA ROZZÁŘILY 

SPOKOJENÉ ÚSMĚVY DĚTÍ 

8. 6. 2019 proběhl na louce u rybníka dětský den. 

Hlavním cílem bylo vtáhnout děti do soutěží  

a plnění úkolů.  

Děti při příchodu obdržely kartičky, na které 

sbíraly samolepky z jednotlivých soutěžních 

stanovišť. Po jejich úspěšném absolvování  

kartičky odevzdaly a výměnou za ně získaly 

razítko na ruku, které bylo vstupenkou do 

skákacího hradu nebo k paní malířce obličejů.  

Jelikož dětskému dni přálo příjemné letní počasí, 

nic nebránilo ani příjezdu hasičů, kteří dětem 

vyrobili pěnu a pořádnou sprchu z hasičských 

stříkaček. Zábavu obohatila i veselá klaunka, 

která dětem modelovala balónky a v závěru dne 

vylosovala tombolu o hodnotné ceny. Dárky do 

tomboly věnovala  firma Baagl, český výrobce 

školních potřeb, kterou obec za tímto účelem 

oslovila. 

Velmi hezky náš dětský den shrnula paní malířka 

obličejů, jejíž vzkaz bych Vám tímto ráda předala: 

„Projela jsem již nespočet akcí, ale musím přiznat, 

že takhle příjemný a pohodový dětský den jsem 

již dlouho nezažila. Super místo, organizace  

a hlavně děti.“ Rodiče, tak můžou být na své děti 

pyšní.                                                                       JH 

                                                                           JH 

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

Dětský den v číslech: 

• k registraci se dostavilo přes 60 dětí 

• děti plnily úkoly na šesti stanovištích 

• celkové náklady: 19.500,- Kč 

• na dobrovolném vstupném se vybralo 

2.134,- Kč 

Obec tímto děkuje občanům za účast, dětem 

za odhodlání při plnění úkolů, dobrovolníkům 

za pomoc a rybářům za zázemí a občerstvení! 
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VE FOTCE Z OBCE – Obyvatelé (za)chyceni při činu 

 

 

 

 

 

 

Ani déšť je nezastavil…brigáda na dříví na čarodejnice Sázíme stromky pro potomky 

Na kus řeči u rybníka  Hostina pro ryby  

Svoz pytlů s odpadky sesbíraných při akci Ukliďme Česko Chytání bronzu po zimním spánku  
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