
     
- zprávy o dění v naší obci – 

Ke dni 6.10.2018 byli zvoleni noví zastupitelé, slibem se zavázali 

na další období vykonávat svou práci ku prospěchu naší obce : 

Stanislav Nácar – starosta                              
Martin Nácar 
Gabriela Slánská 
Mgr. Květuše Grosová 
Karel Steiner – místostarosta 
Marcela Valentová 
Břetislav Logaj st. 
 
Případní náhradníci: 
1. náhradník : P. Flieger 
2. náhradník : B. Logaj ml. 
 
Za projevenou důvěru a účast při volbách velice děkujeme. 
 
 
 
Máme za sebou již několik zasedání a přípravu nejen akcí se zábavou, ale  
i novinkami pro naši obec. Více bude popsáno nejen v tomto vydání  
Kámeňáčku. Velmi zdařilé bylo podzimní tvoření nejen s našimi malými 
obyvateli, občany i přáteli ze sousedních obcí, které vyvrcholilo 
„Mikulášskou besídkou“  8.12.2018. Obdarováno a potěšeno bylo kolem 
50 - ti dětí.  
 

První akcí tohoto roku byl  výšlap na Sluneční bránu – 1.1. 2019. Probudili 
jsme se do deštivého a nevlídného dne. Přesto se nás sešlo na 27 (!). 
Počasí se umoudřilo, ke Sluneční bráně nás doprovodila skvělá nálada  
i počasí. Chlad jsme zaháněli pobytem u ohně, přípitkem a přáním do 
nového roku od p. starosty. Opékali jsme první vuřtíky (které výborně 
chutnaly), poseděli na nových lavičkách od Břeti Logaje, vychutnávali 
svařák… Prostě sousedská pohoda. Skvěle na nás „dohlížel“ i lékařský 
dohled s milou a usměvavou sestřičkou .  Kdo jste přemýšleli, zda-li 
opustit teplo domova - příští rok neváhejte a přijďte pobýt mezi nás!  
Velkou pochvalu zaslouží p. Bohumila Logajová a Matyášek Nácar jako 
nejstarší  a nejmladší účastníci akce. 
 
 
K 22. 1. 2019 máme 251 trvale hlášených občanů.  
Vítáme mezi nás Honejskovi  a p. Coufalovou a p. Vejnara! 
 
Kulaté nebo půlkulaté výročí letos slaví : 
B. Logajová, V. Hladík st., A.Honejsková, J.Burián, K.Steiner, J.Ptáčník, 
M.Steiner, F.Škorpík, M.Švárová a J.Nácarová – GRATULUJEME!!!! 
 

Další informace   
 
Schválený rozpočet na r.2019 : 
příjmy : 3 036 000,00 Kč 
výdaje : 3 036 000,00 Kč 
 
POPELNICE  (leden / červenec) 
Upozorňujeme na povinnost dodržování plateb.  
120l 1.200,- Kč / rok - vývoz 1x/ 14 dnů 
120l     720,-  - vývoz 1x/ měsíc 
140l 1.500,-  - vývoz 1x/ 14 dnů 
240l  2.200,-   - vývoz 1x / 14 dnů 
Platnost zvýšení cen k 1.1.2019.  



KANALIZACE 
Předpokládané financování stavby splaškové kanalizace, v případě získání 
dotace, o kterou jsme zažádali : 
- celá stavba, včetně DPH  35 826 435,85 Kč 
- dotace na 250 osob       24 200 000,00 Kč 
- vlastní zdroje       11 626 436,85 Kč 
Realizace – začátek výhledově na podzim 2019. 
 
OPRAVA MÁRNICE 
Vedení obce podalo také žádost na získání dotace opravy márnice na 
místním hřbitově. 
 
SMS  x  Informační kanál  
Na jednom ze zasedání byl vznesen podnět k zasílání informací, dění 
v obci a aktualit obyvatelům formou inform. kanálu. Na základě referencí 
od jiných uživatelů bude zvoleno zasílání informací formou SMS z tzv. 
krizového čísla obce, které je spolehlivější. 

Kdo má o zasílání SMS zájem, nechť zašle na sebe kontakt se 
jménem na číslo : 725 062 626 (starosta). 

 
PSI 
Upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů v zabydlené části obce! 
Očkování psů proběhne na přelomu dubna / května.  
 
DŘÍVÍ 
- 200,-Kč (1prm), samovýroba, k doptání u p. Steinera 
 
KOMPOSTÉRY 
- na základě loňské poptávky dojde k realizaci na přelomu jara/léta 2019 
 

 
 

AKCE 
 
CVIČENÍ  
Pravidelně každé úterý od 19:30 h. - na sále kulturního domu.  
Tel : 604 379 300 (p.xxxxxxxxxxxxxxx) 
 
MDŽ – zatím v jednání 
  
ČARODĚJNICE SE STAVĚNÍM MÁJKY 
- 30 .4. 2019 
 
DEN DĚTÍ  
- výlet do Hřenska (soutěsky)  
- 1. 6. 2019 
 
 
Dále uvažujeme o návštěvě vinného sklípku na Moravě (podzim ?)  
a Tvořivých dílnách – vyrábění bez ohledu na věk (výzdoba domu, 
bytu…čtvrtletně - s p. Květou Grosovou).  
 
UZAVŘENÍ MÍSTNÍHO OBCHODU – místní obchod je uzavřen z rodinných 
důvodů do 3. března 2019. 
 
 
VŠECHNA DATA A ČASY AKCÍ BUDOU POSTUPNĚ UPŘESŇOVÁNY. 
 
 
Již nejsou mezi námi…  
L. Kalous st., R.Cohla, J. Veinfurter, S.Doubek – vzpomínáme… 
 
 
 
 



Pro vaše návštěvy  aneb „může se hodit“ : 
 
ODJEZDY AUTOBUSŮ č.432 : 

hodina pracovní dny sobota x neděle 

4 53 - 

5 33, 58 03 

6 18 - 

7 03, 13D - 

8 33J 03 

9 03 - 

10 03 03 

11 03 - 

12 03 03 

13 03, 33 - 

14 03, 33 03 

15 03, 33 - 

16 03, 33 03 

17 03 - 

18 03 03 

19 03, 33D - 

20 - 03 

21 03 - 

 D = pouze do zast. Prokopa Holého;  
J = pouze do Jílové nám. 

 

 
 

Co dalšího byste uvítali v dění naší obce?  
Podněty, nápady zasílejte na adresu:  
grosova.k@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
 


