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Číslo 6/2017

Ročník: VII

21. prosince 2017

Vážení spoluobčané,
zastupitelé obce se v tomto volebním období sešli již na dvaadvaceti veřejných zasedáních, kde se vždy
projednává průběh hospodaření obce, každoročně se schvaluje rozpočet a závěrečný účet obce, řeší se
majetkoprávní úkony, projednává se mnoho dalších bodů a problémů, které se týkají nejen naší obce, ale
které nám ukládají různé zákony. Jedním z důležitých úkolů zastupitelstva je navrhnout, projednat a
schválit plán rozvoje obce, který se snažíme plnit, někdy méně a jindy více úspěšně. U většiny záměrů
musí obecní úřad nechat vypracovat projekt, vyřídit územní a stavební povolení, vyřídit dotaci, vybrat
firmu, dohlížet na realizaci a řádné ukončení záměru v návaznosti na podmínky povolení i dotace, dotaci
řádně vyúčtovat, snášet nepříjemné kontroly a po celou dobu se „třepat strachy“, aby vše proběhlo v
pořádku a dotace byla obci vyplacena. Ovšem není možné se každému trefit do vkusu, protože co
člověk, to jiný názor. Prostě práce v obci je hodně, tak jako všude jinde a je to vlastně nikdy nekončící
proces. Obecní úřad však neplní jen funkci investora, ale ve spolupráci s dalšími ochotnými lidmi
uspořádal také spoustu společenských a kulturních akcí. A tak i když nemáme všechno hned a naše obec
neoplývá bohatstvím, nejsme na tom zase tak špatně, protože stále jsou mezi námi ti, kteří si ukrojí ze
svého volného času, aby udělali něco pro radost druhých.
Další rok uplynul jako voda. Každý si jdeme svou životní cestou, na které zažíváme štěstí, pokud jsme
zdraví, máme spokojenou rodinu, dobré přátele, práci a radost, kterou nám ponejvíc dělají naše děti nebo
když se kolem nás dějí dobré věci. Prožíváme ale i smutek a beznaděj, to když nás navždy opustí někdo
velmi blízký. Někdo zažije víc toho štěstí, někdo zase víc smutku. Naštěstí však smysl života spočívá v
mnoha věcech, které nám mohou přinést uspokojení. Za zamyšlení nejen o Vánocích jistě stojí vánoční
přání starosty na předposlední straně našeho posledního letošního zpravodaje.
Přejeme krásné bílé Vánoce a těšíme se na setkání ve zdraví v novém roce 2018.
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Michal Lendacký a schvaluje požadované
finanční prostředky na předmětnou akci.
Dále doporučuje starostovi ustanovit komisi
pro věci technické a organizační ve složení
Lendacký M., Lendacký H., Mgr. Dašková a
Pytel F., kteří celou akci zajistí a budou
předkládat zastupitelstvu veškeré informace
o připravenosti celé akce
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Usnesení č. 21
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 02. 11. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 rozpočtové opatření č. 11/2017
 střednědobý výhled obce na období 2019 2022
 střednědobé plány příspěvkových organizací
Základní školy T.G.M. a Mateřské školy
Horní Dvořiště a Závodní kuchyně Horní
Dvořiště p.o. na období 2019 – 2022
 rozpočet na rok 2018 v celkové výši
příjmů 10.000.000,- Kč, celkových výdajů
10.000.000,- Kč a financování ve výši 91.650,Kč (bude hrazeno z přebytku hospodaření
minulých let).
V rozpočtu jsou zahrnuty závazné ukazatele pro
příspěvkové organizace obce, a to pro Základní
škola T.G.M. a Mateřská Horní Dvořiště ve výši
1.300.000,- Kč, Závodní kuchyně Horní
Dvořiště p.o. 400.000,- Kč a transfery spolkům
TJ Horní Dvořiště, z.s. ve výši 50.000,- Kč.
Sociální fond má stanoveny celkové příjmy
46.800,- Kč a celkové výdaje ve výši 32.000,Kč
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s. na uložení zemního kabelu NN v
pozemku parc. č. 2428/2 a 2447/3 v k.ú.
Český Heršlák za úplatu 7000,- Kč bez DPH

Volba prezidenta
Volba prezidenta republiky se koná ve dnech 12.
a 13. 01. 2018. Hlasování začíná v pátek 12. 01.
2018 ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. V
sobotu 13. 01. 2018 začíná hlasování v 8.00
hodin a končí ve 14.00 hodin. Hlasování v
případném II. kole začíná v pátek 26. 01. 2018
ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. V sobotu 27.
01. 2018 začíná hlasování v 8.00 hodin a končí
ve 14.00 hodin. V Horním Dvořišti je jeden
volební okrsek. Volební místností je společenská
místnost v mezipatře budovy obecního úřadu.

Vodné a stočné v roce 2018
Na základě kalkulace cen pro vodné a stočné
firmou ČEVAK, a.s. pro r. 2018 byla v naší obci
stanovena cena vodného pro rok 2018 ve výši
26,85 Kč za m3 (navýšení o 0,83 Kč/m3) +
pevná složka vodného 510,- Kč /zůstává stejná
jako v roce 2017/. Dále cena stočného pro rok
2018 ve výši 39.- Kč za m3 (navýšení o 0,63
Kč/m3) + pevná složka stočného 651,- Kč
/zůstává stejná jako v roce 2017/. Ceny jsou
uvedeny bez DPH a týkají se vody z
vodovodního řadu, který je v majetku obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 informaci o úkolech uložených na minulém
zasedání zastupitelstva obce
 rozpočtové opatření č. 09/2017 a č. 10/2017
 informace o volbě do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v obci Horní Dvořiště
 informaci o rozpočtech na plánovanou
stavební akci vybudování popelnicového
stání mezi bytovkami v Horním Dvořišti a
souhlasí s přesunem realizace akce na jaro
2018
 informace o stavebních akcích obce do
konce roku 2017
 informaci o personálním stavu v ZŠ Český
Heršlák a ukládá starostovi, aby zajistil do
konce 08/2018 přesun zdravotního střediska
do budovy OÚ a zároveň připravil místo
stávajícího zdravotního střediska byt pro
potřeby obce (školy)
 informaci o plánované akci Živé obrazy –
bitva tří armád, tak jak ji přednesl zastupitel

Komunální odpad
Cena za odvoz komunálního odpadu v r. 2018
zůstává stejná jako v roce 2017, tedy 38,- Kč +
15%
DPH.
Rozpis
svozu
směsného
komunálního a tříděného odpadu je přílohou
zpravodaje. Upozorňujeme občany, že změnu
frekvence vývozu popelnice je možné z důvodu
fakturace provést pouze čtvrtletně, tj k 1.1., 1.4.,
1.7. a 1.10.
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Poplatek ze psů na rok 2018
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem
je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Horní Dvořiště.
(2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a
je splatný do 31.března 2015.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 200,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 300,- Kč
Rozsvícení vánočního stromu na návsi
Mikulášská nadílka

První adventní neděle letos připadla na 3.
prosince 2017. V podvečerních hodinách jsme
se sešli na návsi, abychom zahájili období
adventu svátečním rozsvícením vánočního
stromu a nasáli tak tu pravou předvánoční
atmosféru.

V úterý 5.prosince vyrušilo usilovné snažení
žáků v naší škole dupání, řinčení řetězů a
bouchání na dveře. Mnoha dětem se nejspíš
zatajil dech. Čerti jsou ve škole!!

V mateřské škole si čerti letos moc neužili. Děti
byly sice vystrašené, ale velmi hodné, že se i na
konci návštěvy s čerty, Mikulášem a anděly
vyfotily a za krásně zazpívanou koledu, či
básničku dostaly sladkou odměnu.

Děti z naší školy nám hezky zazpívaly a po
krátkém projevu starosty se rozzářil vánoční
strom uprostřed návsi.
Nechybělo ani občerstvení v podobě teplých
nápojů pro zahřátí a cukrovinky. Děkujeme
všem dobrovolníkům a zaměstnancům obce,
kteří se podíleli na přípravě této již tradiční akce
v naší obci.

Ve školní třídě, kam Mikuláš nejdříve vyslal
čerty, vypukla plačící vřava. Školáci asi
nesplnili loňské sliby a hodně zlobili. Nakonec
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však děti opět přislíbily zlepšení svého chování
a také zazpívaly Mikuláši pěkné písničky, takže
si čertiska odnesla jen prázdný pytel.

navštívil anděl, který jí řekl, že byla vybrána,
aby porodila Božího Syna jménem Ježíš. Do
dívky vstoupil Duch Svatý a zázračně
otěhotněla, i když byla stále pannou. Když se
svěřila s touto radostnou novinou svému
nastávajícímu, tak se přirozeně cítil podvedený,
ale i jeho ve snu navštívil anděl a potvrdil, že
Marie nelhala. A tak tedy, navzdory veřejnému
zhanobení, ji pojal za ženu. Prostřednictvím
podmanivého příběhu se spolu s Josefem a
Marií vydáváme na náročnou cestu z jejich
domova v Nazaretě do Betléma, kde od
pradávna sídlí Josefův rod, aby se tam při
sčítání lidu, nařízeném králem Herodem, dali
zapsat. Cesta o délce více než 160 kilometrů
vedla nehostinnými pustinami a byla pro oba o
to náročnější, že Marie byla v posledním měsíci
těhotenství. Když konečně došli do cíle,
nepodařilo se jim najít místo, kde by složili
hlavu. Dobrým lidem se jich ale zželelo a vzali
je do malého chléva, který Josef uklidil a vystlal
čerstvým senem místo postelí. Jesličky udělal z
krmelce. Další noc Marie porodila syna a dala
mu jméno Ježíš, přesně podle toho, co jí tehdy
zvěstoval anděl. V tu chvíli se nad Betlémem
objevila zářící hvězda, která byla vidět široko
daleko.

Uf, to byla úleva!!! Přimluvil se totiž Mikuláš s
anděli a nakonec po rozdané nadílce se „svaté i
nesvaté“ bytosti rozloučily a školu opustily.
Za soumraku nebeské i pekelné bytosti vyrazily
za dětmi do jejich domovů.
Děkuji tímto vedení obce za připravenou
nadílku, panu L. Kremlovi, P. Matějkovi, P.
Karalovi, paní A. Dolné a M. Houdkové za
pomoc při mikulášské nadílce.
Monika Kremlová
P.S. Za rok se opět těšíme na shledanou.

Živý betlém
V neděli 17. prosince 2017 se naše náves již po
šesté proměnila v zemi izraelskou a odehrál se
tady biblický příběh o zrození Ježíše Krista.
Událost, která navždy mění chod dějin. Diváci
se shromáždili na návsi a rázem se ocitli před
více než 2000 lety v Nazarethu, kde žila Marie –
mladá panna, která byla zasnoubená s Josefem,
židovským tesařem.

V nedalekých polích pastýři naháněli svá stáda
ovcí, když se znenadání u nich objevil překrásný
anděl obklopený jasným světlem. Báli se ho a
chtěli utéct.„Nemějte strach!“ uklidňoval je
anděl. „Nesu vám zvěsti o veliké radosti. Pro
vás se tuto noc narodil v Betlémě Spasitel –
Ježíš Kristus.“ Poté opustil pastýře, kteří mířili k
Betlému. Když došli k jeskyni, tak opravdu

Diváci se stali svědky, jak ji jedné noci ve snu
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našli chlév a v něm děťátko ovinuté v plenkách.
Odešli odtamtud velebíc Pána a tak se brzy
rozšířily noviny o zázračném dítěti, které se
mělo stát Spasitelem světa. I na východě se
objevila zářící hvězda. Viděli ji Tři králové,
kteří věděli, že je to znamení a vyrazili tedy na
cestu za Spasitelem. Jmenovali se Kašpar –
mladý král z Tarsu, Melichar – starý muž s
plnovousem, který byl králem Arábie a Baltazar
– král Etiopie. Cestovali mnoho dní na
velbloudech přes hory, pouště a planiny stále
sledujíc hvězdu, která jim ukazovala správný
směr. Když nakonec přišli do Betléma, našli
Ježíše v jesličkách. Hluboce se mu uklonili a
donesli vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu.
Opět se nám povedlo již tradiční představení
trošičku obměnit a předvést divákům scénku o
putování Josefa a Marie do Betléma a alespoň
na chvíli vnést vánoční atmosféru do naší obce.
Příjemnou změnou bylo i vystoupení
smyčcového dua Daškových, které na úvod
zahrálo několik vánočních koled.

Osoby a obsazení:
Josef: Pavel Dolný
Marie: Tereza Dašková
Ježíšek: Štěpánek Dašek
Archanděl Gabriel: Monika Kremlová
Andílci: Maruška Nekužová, Erika Nekužová,
Adriana Lendacká, Beata Dašková, Nikola
Němcová, Karolína Šimková
Pastýři: Jaroslav Lendacký ml., Martin Šístek
ml., Michal Mati ml.
Sousedky: Zorka Papalová, Renata Lendacká,
Alexandra Dolná, Olga Řeháčková, Martina
Krejčová
Hostinská: Marie Nekužová
Hospodská: Anna Ďurková
Vojáci: Josef Matějíček, Rudolf Hänig
Tři králové: Luboš Kreml, Rudolf Hänig, Pavel
Ďurkov
Herodes: Radim Nekuža
Vypravěčka: Martina Štoudková
Hudba a zpěv: Henrich Lendacký, Jaroslav
Lendacký, Dominik Ledacký
Režie: sami účinkující
Kulisy – Betlém: Pavel Ďurkov, Pavel Dolný,
Luboš Kreml, Pavel Karala
Kostýmy: Monika Kremlová, Anna Ďurková
Občerstvení: Marcela Bláhová, Eliška Bláhová,
Eliška Dolná
---------------------------------------------------------Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven na čtvrtek 01.03.2018
v 17:00 hod. Všichni občané jsou srdečně zváni.
_______________________________________

Počasí nám dopřálo sněhové nadílky, a aby byla
vánoční atmosféra dokonalá, pro diváky byl
připraven punč na zahřátí a nějaké dobroty.

Informační zpravodaj – periodický tisk územního
samosprávního celku vydává Obec Horní Dvořiště
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887tel.380747912,
6x v roce a je bezplatně dodáván do všech domácností,
nákladem 200 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 19945

Děkuji všem, kteří podali pomocnou ruku při
přípravě představení, které přilákalo i přespolní,
pánům kulisákům za krásný betlém, účinkujícím
za podané výkony, divákům za jejich přízeň.
Za rok se na vás opět těšíme.
Monika Kremlová

Příspěvky do zpravodaje, vzkazy, informace, pozvánky,
popř. připomínky odevzdejte, prosím, v kanceláři
Obecního úřadu, nebo zasílejte na e-mail:
obecnizpravodaj@email.cz,

Uzávěrka 1. čísla v r. 2018 : 20. 02. 2018
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konečných 8:2. Třetí den nás čekal náš největší
soupeř a odvěký rival Rusko. Tým Ruska byl
poskládán z velmi silných hráčů, hlavně v
soubojích jeden na jednoho. Tento zápas byl
velmi vyrovnaný a minutu před koncem byl stav
3:3. Nakonec jsme ale 6 vteřin před koncem
dokázali vstřelit branku a vyhrát toto utkání 4:3,
čímž jsme vyhráli naši skupinu a postoupili do
finále celého turnaje. Čtvrtý den turnaje jsme
měli volno a čekali jsme, jakého soupeře
dostaneme do finále. Přesně jak jsme čekali,
bylo nám souzeno opět Rusko. Pátý den jsme se
tedy opět utkali s Ruskem, ale tentokrát už to
nebyla taková gólová přestřelka jako zápasy
předtím. Oba týmy nechtěly chybovat a proto
byl stav dlouho nerozhodný.

Velký sportovní úspěch
Fotbalový talent, člen českého týmu hráčů
sálového fotbalu Kája Pícha ml. zazářil na
mistrovství Evropy v sálovém fotbale hráčů do
21 let, které proběhlo ve Španělsku. Jsme moc
rádi, že jeden z bývalých žáků naší školy, a
bývalý člen TJ Horní Dvořiště a občan naší obce
je takhle úspěšným sportovcem. Výborný
výkon, děkujeme Kájo. Vyšlo to. Moc
gratulujeme a přejeme další a další sportovní
úspěchy.

Nakonec se nám však podařilo vstřelit první gól
a vedli jsme 1:0. Rusové pořád hráli výborně a
musím zmínit, že v těchto těžkých chvílích nás
velmi podržel náš brankář. Do druhého poločasu
jsme nastoupili tedy za vedení 1:0. Po naší
trpělivé hře se podařilo vstřelit branku na 2:0.
Rusové se pořád nevzdávali. Minutu před
koncem dokázali dokonce snížit na 2:1, ale my
už jsme si výhru vzít nenechali. Získali jsme
titul Mistrů Evropy.
Je nutno zmínit, že jsme za celý turnaj nepoznali
hořkost porážky a v našich řadách jsme získali i
individuální ocenění, kdy náš kapitán vyhrál
nejlepšího střelce celého turnaje s 13 brankami a
vytvořil tak rekord celého turnaje. Ještě jedno
ocenění jsme získali - za nejlepšího hráče celého
turnaje.

A jak to celé probíhalo, popsal sám hráč.
V neděli dne 3.12 jsme odletěli na Mistrovství
Evropy v sálové kopané do 21 let, které se
konalo ve španělském Lorret de Mar. V pondělí
nás čekal první zápas proti místním Kataláncům
a my vůbec nečekali, jaká bude jejich úroveň,
ale prokázali jsme svoji kvalitu, zanechali
chladnou hlavu a zvítězili jsme rekordem
turnaje 33:0. Druhý den nás čekal nováček
celého Mistrovství Norsko. Hned v prvních
dvou minutách jsme inkasovali branku a
prohrávali jsme 1:0, ale postupem času a naší
trpělivou hrou jsme výsledek dokázali otočit na
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Živé obrazy (Leben-Bilder) Oberhaid
(Horní Dvořiště) 1938-1945

Betlémské světlo
Betlémské světlo k nám přivezou naši hasiči
v sobotu v podvečerních hodinách
dne 23.12. 2017
na obecní úřad v Horním Dvořišti. Zájemci si jej
můžou přijít zapálit tentýž den
cca. od 19:00 do 21:00 hod.

Horní Dvořiště ve spolupráci s KVH (Klub
vojenské historie) při W.P.E.P. uspořádá ve
dnech 18.-19.-20. května 2018 v naší obci
vzpomínkovou akci u příležitosti konce 2.sv.
války: Živé obrazy (Leben – Bilder) Oberhaid
(Horní Dvořiště) 1938-1945.
KVH se svou činností snaží zachránit a uchovat
památky vojensko-historického charakteru z
období československé 1.republiky a 2.světové
války. Předvádí vojenskou historickou techniku,
účastní se rekonstrukcí bitev z uvedeného
období. Jednotlivé scény jsou pečlivě vybírány
podle událostí, které se skutečně staly na mnoha
místech našeho pohraničí v krizovém období
roku 1938-1945. Za 1. a 2. světové války naši
předci bojovali za budoucnost naší vlasti a
svých rodin - tedy i za nás. Nemalé oběti těchto
dvou světových válek nám přinesly možnost žít
svobodně ve své domovině. Dnes si již mnozí z
nás hrůzy, jaké lidé tehdy prožívali, neumíme
představit. Nemělo by se zapomínat, abychom si
mohli více vážit toho, že žijeme v míru
Bližší informace, program celé akce a
organizační záležitosti týkající se některých
omezení v naší obci přineseme v únorovém
vydání zpravodaje.

Naši jubilanti
Věra Bolebruchová
Ladislav Maršán
Helga Hänigová

82 let (*03.11.)
70 let (*08.11.)
75 let (*04.12.)

Šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu,
na každý den radost malou, pevné zdraví a
pohodu.
Srdečně gratulujeme!

Do nového roku s úsměvem

Koncert a mše v kostele

Muž se ptá své manželky, co by si přála k
Vánocům? Ta mu odvětí: "Nevím." Uběhne pár
dní a oba sedí pod štědrovečerním stromkem a
rozbalují dárečky. Žena se pustí do vybalování,
když tu na ní z lesklého papíru vypadne
špinavý, rezavý, kus plechu. -"Co je to?"
nechápe manželka. -"Nevím." muž na to.

V neděli 24.12.2017 ve 21:30 hod.
v kostele v Horním Dvořišti
Půlnoční mše svatá
se zpěvem lidových koled.

Pamatuj, že se netloustne od Vánoc do Silvestra,
ale od Silvestra do Vánoc.
Ptá se kapr svého přítele: „Hele, Fanouši, ty
věříš na život po Vánocích?“
„Pepíčku, a pročpak chceš od Ježíška dvě
soupravy elektrických vláčků?” „Abych si mohl
hrát, když je tatínek doma.“
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„Jsou svátky, proč sedíš tak smutně a sám?“
„Ale když jsem přišel domů, na stole stála
otevřená borovička, na zemi ozdobená jedlička a
ve skříni nahý Smrček.“

Manželé právě vesele zapíjejí příchod nového
roku, když náhle manželka zesmutní.
„Co je?” ptá se manžel.
„Ale,” povídá manželka, „právě jsem si
uvědomila, že mám všechny šaty od loňska.

Tělovýchovná jednota Horní Dvořiště, z.s.
Naší muži letošní podzim bojovali na dvou frontách, respektive ve dvou soutěžích. Klasicky v dlouhodobé soutěži
Okresní soutěže mužů a nově i v pohárové soutěží – Český pohár – pod záštitou předsedy FAČR OFS Český
Krumlov Václava DOMINA. Tato obnovená soutěž je nová a přihlásily se do ní jen čtyři oddíly
z Českokrumlovska, ale to nesnižuje výkon a konečné umístění našeho týmu. Naši muži tuto soutěž vyhráli a
opravdu to neměli jednoduché. Na amatérské úrovni odehrát 3 mistrovské utkání během šesti dnů je opravdu
vítězství samo o sobě. Díky výhře v této soutěži, si vybojovali možnost přihlásit se v příštím roce do Krajského
poháru a přivítat tak tým hrající třeba o 2, 3 soutěže výš. Lze to přirovnat tak jako kdyby divizní tým Českého
Krumlova, přivítal třeba Spartu, či Slávii.
Semifinále ČP o Pohár předsedy FAČR OFS Český Krumlov
FC Lipno – FK Dolní Dvořiště 2:0 (1:0)
TJ Horní Dvořiště – FC Romo ČK 7:1 (2:0)
Finále
TJ Horní Dvořiště – FC Lipno 4:3 (3:2)

*******************************************************
Vánoční přání starosty obce
Vánoce jsou pro mnohé z nás tím nejkrásnějším obdobím v roce. Mnoho lidí touží zvláště o těchto
svátcích po klidu a míru. Lidé se snaží být k sobě ohleduplnější, pozornější a chtějí svým blízkým
udělat radost. Píší si vánoční pozdravy, ve kterých vyjadřují přání všeho dobrého, dávají si dárky
pro radost.
Milí spoluobčané,
Vánoce nás vybízejí, abychom udělali druhým radost, abychom byli na sebe milí. To je jistě správná
věc. Ale Vánoce mohou být cestou do našeho nitra. Pokusme se udělat si pořádek ve svých srdcích.
Není teď ten nejlepší čas zapomenout na různé neshody a sváry? Zapomeňme na zlá slova mnohdy
vyřčená ve zlosti a později možná stokrát litovaná, vyříkejme si mezi sebou problémy, které nás tíží a
dosud jsme je obcházeli. Není to jednoduché, ale stojí to za to. Odměnou nám bude čistá duše, upřímný
úsměv na tváři a otevřené srdce přichystané přijmout do svého nitra přátelství a lásku našeho okolí.
Bude to jeden z našich nejhezčích dárků pod vánočním stromečkem
Přeji Vám krásné, hvězdami a třpytivým sněhem
protkané Vánoce plné splněných snů a pohody.
Zdeněk KEMÉNY
starosta obce
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