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ZPRAVODAJ
3/2016

obce Čistá

Vážení spoluobčané,
čas letního období se nám pomalu naplňuje a já věřím, že jste všichni využili krásné – téměř již 
podzimní - slunečné dny k relaxaci a odpočinku. Přeji nám všem, abychom měli štěstí na krásný 
podzim, a věřím, že se také dočkáme možnosti houbaření. Mějte se všichni moc fajn. 

Zdeněk Tyšer
Veřejné zasedání, 
které se konalo dne 20. 7. 2016

Na Veřejném zasedání byli přítomni:
Zdeněk Tyšer, Jana Dostálová, Jaroslav Martinec, Danuše 

Horáčková, Stanislav Veselý, Pavel Volša, Jaroslav Dohalský

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- Výběr dodavatele na výměnu oken a dveří na sále, šatně 

a jevišti KD
- Výběr dodavatele na realizaci Novostavby autobusové 

zastávky „Čistá – hřiště“
- Zpracování Územní studie na zastavitelnou plochu Z16 

(v souladu s ÚP)
- Projednalo a schválilo zadání na vypracování „Strategického 

rozvojového plánu obce Čistá na období 2016 – 2030
- Schválení žádosti o prodej budovy „Domovina domkářů 

a malorolníků v Čisté“ na p. č. 205 od Úřadu pro zast. 
státu ve věcech majetkových 

- Schválení Rozpočtových opatření č. 3 a č. 4/ 2016

Veřejné zasedání, 
které se bude kona 5. 10. 2016

Zveme Vás všechny na další (podzimní) Veřejné zasedání, 
která se bude konat ve středu 5. 10. 2016 od 18.00 hodin 
v salonku KD.

PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZA -
STUPITELSTVA OBCE ČISTÁ KONANÉHO 
5. 10. 2016 OD 18.00 HODIN V SALONKU KD
1. Zahájení – prezentace členů zastupitelstva obce
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání – projednání 

zápisu z Veřejného zasedání ze dne 20. 7. 2016
4. Projednání a schválení Smlouvy o bezúplatném převodu 

budovy (objektu) autobusové zastávky na Bělou p. B. 
(„Čistá - křižovatka“) - parcelní č. 247

5. Schválení RO č. 5/2016
6. Informace o volbách do zastupitelstev Středočeského 

kraje 7. a 8. října 2016
7. Informace o prodloužení „Územního rozhodnutí o umístění 

stavby“ – Čistá – splašková kanalizace - do 30. 11. 2019

8. Projednání a schválení nákupu herních prvků na dětská 
hřiště pro rok 2017 se žádostí o dotaci

9. Různé
   - Informace o stavebních činnostech v obci za období 

7 – 10 / 2016
   - Informace o pronájmu části budovy č. p. 123 („Klackovo“)
10. Diskuse
11. Závěr

Zastupitelstvo obce informuje:
- Od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016 byla podepsána „Do-

hoda o provedení práce“ s paní Markétou Šlégrovou (Čistá 
č. p. 263) na pomocné a úklidové práce v obci.

- Od 15. 9. 2016 do 31. 12. 2016 byla podepsána „Do-
hoda o provedení práce“ s panem Milanem Tomsou (Čistá 
č. p. 196) na pomocné práce v obci a ve Sběrném dvoře.

- Dne 1. 9. 2016 byla podepsána Pracovní smlouva 
na zkrácený pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2016 
s možností dalšího prodloužení s paní Josefínou Cvejnovou 
(Čistá č. p. 82) na pomocné a úklidové práce v obci

Všechny tímto oficiálně vítám a přeji jim, ať jsou 
při pomocných pracích v obci se svou činností spokoje-
ni a věřím, že jejich práci ocení také naši spoluobčané.

Zdeněk Tyšer
Zastupitelstvo obce připravuje:
-  ZO připravuje připomínkování a převzetí zpracované 

Projektové dokumentace na akci „Stavební úprava a pří-
stavba MŠ v obci Čistá“ a poté bude vypracováno zadání 
na žádost o „dotační výzvu“ na výše uvedenou akci.

- V případě příznivých klimatických podmínek plánujeme pokra-
čování oprav stávajících obecních chodníků, např. od scho-
diště hlavního vstupu do KD k přilehlému parčíku.

Zdeněk Tyšer

Josef Müller

Podzim
Ocún a fotka slečny značné
svlečené
v příkopě u cesty
Babí léto jen tak nalehko
sedínku
ze strnišť

Volby
Ve dnech 7. a 8. října 2016, se budou konat Volby 

do krajských zastupitelstev. Volební místnost je 
tradičně na Obecním úřadě, Čistá 195. V pátek 
můžete volit od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 

od 8.00 do 14.00 hodin.
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Stavební komise informuje:
V období jarních a letních měsíců bylo v naší obci po sta-

vební stránce celkem „rušno“. Nejdříve byly provedeny 
na etapy opravy místních komunikací, sice ne na všech 
místech a ve všech ulicích, ale věříme, že jste zaznamenali 
alespoň nějaké zlepšení. V letním období nás čekalo něko-
lik větších plánovaných akcí a je na vás občanech, abyste 
případně zhodnotili (např. formou Veřejného zasedání) co se 
nám podařilo, příp. nepodařilo. V tomto vydání zpravodaje 
najdete celkem rozsáhlou fotogalerii všech stavebních aktivit, 
abychom vás informovali o průběhu těchto akcí.

Nejdříve, dne 22. 7. 2016 byly zahájeny práce na No-
vostavbě autobusové zastávky „Čistá – hřiště“. Práce 
na této akci prováděla firma Stavitelství Štýs z Benátek 
nad Jizerou a za obec celý průběh stavby dozoroval člen 
stavební komise pan Václav Valenta (Čistá č.p. 242) a mě 
nezbývá než využít této příležitosti a panu Valentovi poděko-
vat za čas, který věnoval této akci. Samozřejmě poděkování 
patří také výše uvedené stavební firmě a já věřím, že se nová 
zastávka líbí také vám občanům obce. Práce byly dokončeny 
dle Smlouvy o dílo v řádném termínu a dílo bylo předáno 
dne 15. 9. 2016.

Dne 31. 8. 2016 byly zahájeny činnosti na akci Výměna 
oken a dveří na objektu KD – Sál, šatna, pódium. Při této 
příležitosti jsme se rozhodli, že „zvelebíme“ také interiér sálu 
KD vč. šatny a jeviště. Stálo nás to sice podstatně více sil 
a času než jsme všichni očekávali, ale výsledek je snad 
zřetelný a věříme, že většina z vás to snad také ocení. Práce 
na výměně oken byly ukončeny dne 6. 9. 2016 a dílo řádně 
předáno. Souběžně s těmito činnostmi byly dne 2. 9. 2016 
zahájeny práce na interiéru – Opravy omítek, malby, ná-
těry, veškeré mytí všech světel vč. velkých stropních 
a ostatní pomocné práce v šatně, na sále a na jevišti 
KD. Tyto práce budou ukončeny v průběhu měsíce září – 
předpoklad je do 23. 9. 2016.

Dále byly provedeny úpravy elektroinstalace a osvětlení, 
budou provedeny úpravy na topení (radiátorech) a na závěr 
všech činností budou namontovány nové vertikální okenní 
žaluzie na sál a do šatny a také budou provedeny úpravy 
(opravy) na jevišti a pódiu. Všem, kteří se podíleli dle mého 
názoru na celkem významné a náročné akci patří mé po-
děkování, zejména firmám Otherm okna Praha – p. Řípa, 
Malířské a natěračské práce - pp. Jaroslavové Ježkovi st. 
a ml., dále pánům Liboru Bártovi, Miloši Horáčkovi, Mirkovi 
Kubátovi, Zdeňkovi Čapkovi, ale samozřejmě všem ostatním 
a v neposlední řadě také paní Šlégrové, Cvejnové a Uhlířové. 

Dne 5. 9. 2016 byly zahájeny stavební práce na akci Re-
konstrukce, oprava vodoteče – cesta pod ZŠ. Při letních 
přívalových deštích se toto místo stalo velice nebezpečné 
a ZO vyhodnotilo tuto lokalitu jako havarijní stav a rozhodlo 
o okamžité opravě. Stavební činnosti byly prováděny ve ve-
lice složitém terénu se špatným přístupem, ale práce byly 
zdárně ukončeny v rekordním čase a dílo bylo předáno dne 
13. 9. 2016. Stavební práce prováděla firma Stavitelství Štýs 
z Benátek nad Jizerou.

Za Stavební komisi Zdeněk Tyšer

Pozvání na setkání seniorů
Svátek seniorů se řadí mezi tradiční akce, které se těší 

přízni návštěvníků. Obecní úřad srdečně zve všechny 
místní seniorky a seniory do KD v Čisté, kde se v pátek 
4. listopadu 2016 od 16 hodin bude konat již tradiční 
setkání. Posezení s hudbou Difur Band a malým občer-
stvením, bude toto odpoledne zpestřeno vystoupením 
dětí z Mateřské i Základní školy a obohaceno folklorním 
souborem Furiant. 

Srdečně zvou zastupitelé obce.

Dětský den v Čisté
Druhou červnovou neděli se na místním fotbalovém hřišti 

konal dětský den s bohatým programem. Připraveny byly 
atrakce pro děti všech věkových kategorií. Děti si mohly 
odpoledne pořádně užít ve víru zajímavých her nebo soutěží. 
Vyřádily se na skákacích balonech, velký zájem byl o pro-
jížďku na koních pod vedením p. Vackové nebo o již tradiční 
ukázku dravých ptáků, které předvedl p. Křemel. Mohly si 

zasoutěžit ve střelbě ze vzduchovky pod dozorem místních 
myslivců p. R. Fridricha a p. P. Brodského, či zjistit, jak je 
těžké chodit na chůdách. Letošní novinkou bylo úspěšné do-
jení krávy. Za své soutěžení v různých disciplínách obdržely 
všechny děti malou odměnu. Předškoláci i ti větší, zkušenější 
školáci se těšili z malování na obličej, který měl velký úspěch 

a tímto patří poděkování pí. Řepkové za krásné motivy. Po-
sezením a opékáním špekáčků u táboráku byl DD zakončen. 
Zúčastněných dětí bylo více jak 105, některé menší ratolesti 
s rodiči či prarodiči byly i pozornými diváky. Krásné a sluneč-
né odpoledne bylo doprovázeno hudební skupinou Mystiq 
p. Petra Knespla. Dětský den, který uspořádala obec Čistá, 
se opravdu vydařil a jsme pyšní na to, že máme tým, který 
je schopný uspořádat tak krásnou akci pro děti. Tímto bych 
ráda poděkovala obci Čistá za poskytnutí grantu i ostatním, 
kteří se podíleli na přípravách i na samotném konání dětské-
ho dne bez nároku na jakoukoli odměnu. 

Za KV Horáčková Danuše

Poděkování
Dnešní poděkování 

patří paní Jindřišce 
Suchardové a jejímu 
synovi Jiř ímu, kte-
ří za přispění pana 
Leoše Milera krásně 
opravili výklenkovou 
kapl ičku sv. Petra 
a Pavla (dnes P. Ma-
rie) na Velké Straně.  
Ještě jednou moc dě-
kujeme. 

Zastupitelé obce
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Slavnostní přivítání prvňáčků
První zářijový den je datum premiéry našich prvňáčků 

v roli školáků. Nastrojení prvňáčci spolu se svými rodiči, 
prarodiči i sourozenci, se sešli před budovou základní školy. 

Všechny přivítala pí. ředitelka K. Fridrichová, která každému 
z nich navlékla šerpu prvňáčka. Všem prvňáčkům i dalším 
novým žákům naší školy přejeme hodně úspěchů v tomto 
školním roce a hodně nových kamarádů. Pan místostarosta 

J. Martinec a paní Uhlířová předali dětem sladkosti v podobě 
kornoutů s přáním všeho nejlepšího v novém školním roce. 
Poté se všechni žáci rozešli s učitelkami a rodiči do tříd, aby 
si poslechli důležité informace a připravili se na nadcházející 
povinnosti.

Za KV Horáčková Danuše

Poděkování
Děkuji touto cestou Sboru pro občanské záležitosti, Obec-

nímu úřadu v Čisté a FK Čistá za velmi příjemné posezení, 
hezké dárky a upřímná přání k mým kulatým narozeninám. 
Každého člověka v mém věku potěší milé slovo, popovídání 
si a připomenutí hezkých vzpomínek.

Miloslav Horáček

Ze zasedání komise 
Životního prostředí

Dne 6. září letošního roku zasedala naše komise, která 
vyhodnotila, jak jsou zabezpečovány jednotlivé oblasti čin-
nosti (z pohledu této komise) v obci. I přes problémy, byly 
pozemky upraveny a posekány. Úklid hřbitova je stále zajišťo-
ván. Sběrný dvůr je uklizen a pravidelně provozován. Někteří 
občasné však stále přivážejí do sběrného dvora celé skříně 
a nábytek, který pak musí rozebrat přímo na místě, nebo si 
jej odvezou domů a po rozebrání opět přivezou. Ve sběrném 
dvoře budu pracovat do konce měsíce září a pak nastoupí 
opět pan Tomsa. Se sběrnými místy na papír, sklo a plasty 
to je stále stejné, záleží na odpovědnosti jednotlivce. Nedo-
držují se pravidla, přesto, že se o tom píše v každém zpravo-
daji. Na zastupitelstvu byly projednány připomínky občanů. 

Přibyly nám také malé kontejnery na úklid psích exkrementů. 
Obec jich zakoupila a rozmístila 8 kusů v celkové ceně 
19 400 Kč. Když jsem si provedl kontrolu, jak jsou využívány, 
bylo tam všechno možné, jenom ne to, k čemu jsou určené. 
Co k tomu dodat? Nemám slov. Závěrem mého příspěvku 
bych rád poděkoval paní hospodářce Janě Uhlířové, která 
zabezpečovala odvoz naplněných kontejnerů a všem, kteří 
přicházeli do sběrného dvora a ctili to, že i tato činnost má 
svá pravidla a zákonitosti.

Za komisi ŽP Veselý

Chovatelé informují
Na poslední členské schůzi, která se konala dne 

8. 9. 2016, byly projednány úkoly, které vyplynuly ze zase-
dání O. V. ČSCH. Jednalo se opět o přijetí nových stanov 
organizací ČSCH. Dalším bodem byly počty zvířat a jejich 
zdravotní stav u jednotlivých členů naší organizace. Zdravotní 
prevenci našich zvířat zabezpečil MVDR. Dvořák a paní Čí-
žová. Očkování bylo provedeno proti moru a myxomatóze. 
Bylo očkováno kolem 210 kusů králíků. Prozatím je zdravotní 
stav zvířat dobrý. Dále se naši členové účastnili několika 
výstav. Byly to výstavy v Olomouci, Lysé nad Labem, Cítově 
a Bakově nad Jizerou. Na posledně jmenované výstavě se 
představilo 36 vystavovatelů 181 kusy 27 plemen králíků 
a 51 klecemi holubů. Dále s 15 voliérami drůbeže velkých 
plemen a 11 voliérami s drobnými a zakrslými plemeny. Vý-
stava měla opět dobrou organizaci. Další informace o naší 
činnosti Vám přineseme příště.

Za ČSCH Čistá Veselý

Fotbal muži
Jako nováček soutěže jsme se umístili na konečném 

7. místě tabulky. Tímto jsme překvapili dost fotbalových ex-
pertů na okrese. První akce na našem hřišti byl třetí ročník 
Fotbalcupu za tradiční účasti 10 mužstev. I když nás při se-
mifinálových utkáních překvapila silná bouřka, doprovázená 
silným lijákem, byla tato dvě utkání po hodinové přestávce 
dohrána a finále už proběhlo bez deště. Organizace turnaje 
zvládl na jedničku Jindra Holický. Sponzory turnaje byla 
firma Blanket Kosmonosy a pan František Jaroš z Čisté. 
Tímto bych jim chtěl poděkovat za velmi hodnotné ceny. 
Zúčastněná mužstva byla spokojena a již se zapsali 
na 4. ročník tohoto turnaje. Tréninky mužstva začaly po-
slední týden v červenci o „škodovácké“ dovolené. Ani nám 
se bohužel nevyhnuly odchody některých hráčů. Do Německa 
odešel M. Klepáč, Vojta Tyšer se rozhodl vrátit do Bělé p. B., 
konec kariéry hráče oznámil Miloš Prokůpek. Požádali jsme 
ho, pokud to bude možné, ještě o hráčskou výpomoc. 
Takže jsme doplnili mužstvo o dva nadějné dorostence. 
Z Bělé přišel Míra Macek a z Kosmonos Vojta Dlouhý. Tyto 
dva doplnil ještě zkušený Lukáš Macko, který od mládí 
hrál za Táborsko. Nyní bydlí v Ml. Boleslavi. Naše mužstvo 
nastupuje ve složení: brankář Lukáš Puskajler a Jan Rucký, 
do pole: Jan Binder, David Fidrich, Filip Herout, Jiří Horáček, 
Josef Dubay, Pavel Bláha, Vojtěch Dlouhý, Josef Ertl, Daniel 
Herčík, Ondřej Holický, Eduard Hrobár, Zdeněk Kuntoš, 
Lukáš Macko, Josef Novák, Martin Tůma, Miroslav Macek, 
Miroslav Pešán, Vladimír Tarasjuk.

Poněvadž náš nadřízený orgán FAČR přichystal znovu další 
změny, které jsou bohužel černou můrou všech malých od-
dílů, bylo zrušeno ve všech věkových kategoriích hostování 
hráčů, proto jsou už jen přestupy. I my máme v některých 
oddílech své hráče – FK Ml. Boleslav 2, FK Kosmonosy 
2, v Bělé pod Bezdězem 3, v Bakově nad Jizerou 1. Je 
předpoklad, že se po dvou letech vrátí, hlavně v doroste-
neckém věku a zapojí se do kádru mužů. S těmito kluby 
máme podepsané dohody, že se naši hráči bezplatně vrátí 
do mateřského klubu. Děkuji sponzorům, kteří nám pomohli 
v této nelehké situaci, která nastala právě změnou přestu-
pového řádu, a pomohli nám finančně, jinak bychom museli 
Okresní přebor odhlásit. V posledním letošním Zpravodaji je 
uvedu jmenovitě s velkým poděkováním. Ročník 2016/2017 
jsme nezačali moc dobře. Ze čtyř utkání máme 3 body, 
i když plánováno bylo bodů 6. Bohužel nám zatím nefunguje 
hlavně obranná činnost, která není dobrá. To, co nás dobylo 
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Pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Čistá zpracoval Josef Műller a Jiří Čermák.
Vytiskla Tiskárna Čistá

v minulých dvou sezónách, kdy jsme (co se týče obdržených 
branek) patřili k nejlepším, nám zatím chybí. Někteří hráči si 
musí uvědomit, že každé utkání začíná za stavu 0:0!

Za FK Slavoj Čistá J. Dohalský

Mládež FK Slavoj Čistá
Mladší žáci
V loňské sezóně 2015-2016 jsme opět vytvořili tzv. sdru-

žené družstvo s Novou Vsí. Z úspěšného týmu z předloňské 
sezóny odešlo 6 hráčů do starší kategorie nebo do jiného 
týmu, což je téměř celé mužstvo (systém 7+1). Týmy byly 
rozděleny do dvou skupin po osmi mužstvech. Našimi 
soupeři byly družstva: Doubrava, Kněžmost, Kosmonosy, 
Akuma MB, SKP MB, Bakov, Sporting MB. S každým tý-
mem jsme v podzimní části soutěže odehráli zápas doma 
a venku. Ze 14 utkání jsme 11 vyhráli, tři prohráli a s velmi 
aktivním skóre 65:14 jsme obsadili první místo. Tím jsme se 
spolu s Doubravou, Kněžmostem a Kosmonosy kvalifikovali 
do skupiny o přeborníka okresu. Z druhé skupiny postou-
pily ještě Bezno, FK MB, Benátky a Dobrovice. Do našeho 
týmu přestoupil z Bezna nejlepší střelec Denis Kaulfus. Právě 
s Beznem jsme se utkali v prvním zápase na domácím hřišti. 
Tým nebyl kompletní, ale přesto jsme zvítězili 5: 3. V násle-
dujících čtyřech kolech jsme opět slavili vítězství a v dalším 
kole nás čekal nejsilnější protivník z Benátek. Zápas jsme 
zvládli ve velkém stylu a soupeře rozdrtili 7:0! Dalších pět 
zápasů jsme vyhráli a zajížděli do Benátek, kde se nám 
podařilo zvítězit 5:3 a bylo jasné, kdo bude opět pře-
borníkem okresu. V předposlední kole jsme na domácím 
hřišti porazili vysoko FK MB 10:0 a po zápase proběhla 
korunovace od zástupců mladoboleslavského fotbalového 
svazu a ohňostroj pana Navary.

V celé soutěži nastoupilo 17 hráčů. Vstřelili jsme nejvíce 
branek (81) a nejméně obdrželi (28). Nejlepšími střelci 
soutěže se stali Denis Kaulfus (31 branek) a Matěj Bím (23 
branek).

Tým tvořili:
FK Slavoj Čistá:
Mirek Bím, Matěj Bím, Martin Vaněk, Vojta Pršala, Jirka 

Pošusta, Denis Kaulfus, Honza Procházky, Martin Weber, 
Ondra Šlégr, Filip Halouska, Pepa Kučera, Vojta Vašek

TJ Sokol Nová Ves
Eliška Cibulková, Robin Žigala, Zdeněk Čučka, Sam Čurej, 

Vojta Honc
O tým se starali: Milan Lochman, Radek Cibulka (NV) 

a Mirek Navara, Roman Dohalský a Jaroslav Dohalský (Č). 
V letošní sezóně jsme se opět přihlásili s Novou Vsí do sou-
těže mladších žáků 7+1, kterou mohou hrát hráči ročníku 
2004 a mladší. Hráči ročníku 2003 hrají momentálně v Kos-
monosích (Matěj a Mirek B.), v FK MB (Patrik D.) nebo pouze 
trénují s ml. žáky (Martin V., Vojta P.). Hráč Denis K. odešel 
po třech odehraných zápasech také do MB.

Minižáci
V loňské sezóně hráli za minižácký tým hráči ročníků 2005 

a mladší. V podzimní části soutěže hráli své zápasy ve 3. B divizi 
proti soupeřům z Katusic, Nové Vsi a Bělé p. B. Z dvanácti 
zápasů jedenáct vyhráli a jen jednou remizovali se skóre 
72:20. Minižáci získali 34 bodů a spolu s Katusicemi po-
stoupili do 3. A divize. Za soupeře jim byly týmy z Bakova, 
Dl. Lhoty a Katusic. V jarní části naši nejmenší hráči čtyřikrát 
zvítězili a osmkrát prohráli. Za tým minižáků nastoupili: Pepa 
Kučera, Jonáš Rábel, Dan Sedlák, Vojta Vašek, Dominik 
Jodas, Kuba Rampas, Péťa Kaulfus, Kačka Procházková 
a Natálka Tůmová. O tento tým se svědomitě staral Miloš 
Prokůpek. V letošní sezóně přešli hráči ročníku 2005 
do kategorie ml. žáků. Minižáckou soutěž hrají hráči ročníku 
2006 a mladší. V prvním kole poháru Belsport cup porazili 
Bakov na jeho hřišti vysoko 14:4. Ve druhém kole zajíždíme 
do Benátek. Již byla také rozehrána okresní soutěž, kde 
naši minižáci hrají své zápasy ve 2. B divizi proti Bakovu, 
Dlouhé Lhotě a Krnsku. V prvním turnaji na domácím hřišti 
jsme jednou vyhráli a dvakrát prohráli.

Roman Dohalský

Výměna oken na sále KD – stará 
okna
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Výměna oken na sále KD – stará 
okna

Stará autobusová zastávka Čistá – hřiště

Nová autobusová zastávka Čistá – hřiště, 
zahájení prací

Nová autobusová zastávka Čistá – hřiště, 
průběh prací

Nová autobusová zastávka Čistá – hřiště, 
střecha před dokončením

Nová autobusová zastávka Čistá – hřiště, dokončení

Výměna oken na sále KD – průběh prací

KD Čistá - stará okna

Výměna oken na sále KD – zahájení prací
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Malby sál KD – zahájení

Malby Sál KD - mytí světe

Malby sál KD – nátěry topení, parapety

Oprava vodoteče pod ZŠ – starý stav

Oprava vodoteče pod ZŠ – průběh prací

Oprava vodoteče pod ZŠ – před dokončením

Výměna oken na sále KD – dokončení

Malby sál KD – před zahájením

Malby sál KD - před dokončením

Oprava vodoteče pod ZŠ – zahájení


