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Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 14.12.2020, č. 5
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Program zasedání zastupitelstva. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva, nebylo námitek.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Rozpočtovými opatřeními číslo 9/2020 a 10/2020. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2021 (odvětvové členění /§/) jako vyrovnaný. Příjmy 8.357.600Kč, Výdaje
8.357.600Kč. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Šonov za rok 2020 provedené
KÚ KHK. Nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Obec Šonov obdržela finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesních porostech za rok 2019 od KÚ Hradec
Králové ve výši 38.610,-Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje složení komisí pro inventarizaci majetku obce k 01.01.2021.
Inventarizační komise pro Kulturní dům:
Předseda inv. komise: Josef Panchartek, člen: Vlastimil Kyral
Inventarizační komise pro Obecní úřad:
Předseda inv. komise: Bc. Vladimír Grusman, člen: Ludmila Polačiková
Inventarizační komise pro Mateřskou školu:
Předseda inv. komise: Bc. Lenka Hurdálková, člen: Josef Grusman
Předsedové inv. komisí předají inventarizační soupisy do 15.1.2021 paní Evě Pohlové.
Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 954 684 na svoz všech druhů odpadů mezi Obcí Šonov a
společností Marius Pedersen, a.s. s platností od 1.1.2021. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr prodeje č. 1/2020/Prodej. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Vyhodnocení poptávkové řízení na dodavatele opravy dolní části obecní komunikace: byly podány tři nabídky v těchto
nabídkových cenách bez DPH: STRABAG, a.s. Hradec Králové ve výši 1.301.119,-Kč, BEZEDOS s.r.o. Velké Poříčí ve výši
1.357.859,72Kč a SMI-ČR group, s.r.o. Police nad Metují ve výši 1.403.744,65Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku
firma STRABAG, a.s. HK. Starosta obce je pověřen podpisem Smlouvy o dílo a dalším postupem provedení opravy obecní
komunikace. Termín opravy je v období od 1.4.2021 do 30.6.2021. Výsledek hlasování 4 PRO, 1 SE ZDRŽEL, schváleno.
Vyhodnocení poptávkové řízení na dodavatele opravy budovy OÚ a MŠ Šonov, čp. 318: byly podány tři nabídky v těchto
nabídkových cenách bez DPH: MYŠKA STAVBY s.r.o. Teplice nad Metují ve výši 1.998.258,13Kč, JRM stavby s.r.o. Broumov ve
výši 2.224.737,10Kč a SMI-ČR group, s.r.o. Police nad Metují ve výši 2.292.292,50Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou
nabídku firmy MYŠKA STAVBY s.r.o. Teplice nad Metují. Starosta obce je pověřen podpisem Smlouvy o dílo a dalším postupem
provedení opravy budovy čp. 318. Termín opravy je v období od 1.3.2021 do 31.10.2021. Výsledek hlasování 4 PRO, 1 SE
ZDRŽEL, schváleno.

Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 1.2.2021, č. 1
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Program zasedání zastupitelstva. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva, nebylo námitek.
Vyhodnocení poptávkové řízení na dodavatele opravy střechy na objektu čp. 234 MO ČSCH Šonov, doručeny tři nabídky v těchto
nabídkových cenách bez DPH: Josef ROUBAL, Heřmánkovice ve výši 508.085,-Kč, David GLOVAN, Broumov ve výši 688.847,-Kč
a Marek DITTRICH, Broumov ve výši 699.589,-Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku zhotovitele: Josef ROUBAL,
Heřmánkovice. Starosta obce je pověřen podpisem Smlouvy o dílo a dalším postupem provedení opravy střechy objektu čp.
234. Termín opravy je do konce roku 2021. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Záměr prodeje č. 1/2020/Prodej nemovitostí z majetku obce. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v evidenci KN: číslo
parcely 4022/3 paní Martině Felkelové, Šonov za cenu 3.000,-Kč (jediná nabídka). Kupující hradí veškeré náklady spojené
s prodejem pozemků. Starosta obce je pověřen vyřízením prodeje pozemku. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Českým svazem chovatelů, ZO Šonov u Broumova, pobočný
spolek o poskytnutí finančního daru na činnost pobočného spolku v roce 2021 ve výši 10.000,-Kč. Výsledek hlasování 5 PRO,
schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Mysliveckým spolkem Šonov, spolek o poskytnutí finančního
daru na činnost pobočného spolku v roce 2021 ve výši 10.000,-Kč. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Nadačním fondem HOSPITAL BROUMOV o poskytnutí
peněžitého daru na činnost fondu v roce 2021 ve výši 10.000,-Kč. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a MAS Broumovsko+, z.s. o poskytnutí finančního daru na
realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+, z.s. v roce 2021 ve výši 1.180,-Kč. Výsledek
hlasování 5 PRO, schváleno.

2

•
•
•

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Městskou knihovnou Náchod o.p.s. o poskytnutí peněžitého
daru na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb v roce 2021 ve výši 5.000,-Kč. Výsledek
hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí úspěšné podání žádosti DSO Broumovsko na pořízení kompostérů a štěpkovačů z datačního
programu OPŽP. Obec Šonov získá 40ks kompostérů a traktorový štěpkovač.
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového Strategického plánu rozvoje obce Šonov. Řídící tým strategie je ve složení: Kindl
Hubert, Panchartek Josef, Bc. Grusman Vladimír, Polačiková Ludmila a Kyralová Libuše. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.

Poplatky pro rok 2021
Poplatek za svoz komunálních odpadů je od 1.1.2021 stanoven na částku ve výši 600,-Kč na osobu a rok trvale žijící
v obci Šonov. Celý poplatek je splatný do 31.3.2021.
Poplatek 600,-Kč uhradí majitelé nemovitostí, které nejsou trvale obydleny (chaty, chalupy, byty, rodinné domy
apod.). Plné znění vyhlášky č. 4/2019 je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatek za každého psa je od 1.1.2021 stanoven na částku ve výši 150Kč. Celý poplatek je splatný do 31.3.2021.
Plné znění vyhlášky č. 2/2019 je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatek z pobytu je od 1.1.2021 stanoven na částku ve výši 10Kč na osobu a den.
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího pololetí. Plné znění vyhlášky č. 3/2019
je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatky lze uhradit na účet obce číslo 11028551/0100 nebo v hotovosti na OÚ Šonov v pondělí od 15.00 do 17.00
hodin. VS je datum narození poplatníka nebo číslo popisné nemovitosti, za který je poplatek hrazen.
Včas nezaplacené poplatky nebo části těchto poplatků Obec Šonov zvýší až na trojnásobek. Je vydán platební výměr
a po neuhrazení platebního výměru se přistupuje k exekučnímu vymáhání poplatků.

Výroční zpráva
OBCE ŠONOV
za rok 2020
1. Složení zastupitelstva obce Šonov
Starosta:
Bc. Vladimír Grusman
Místostarostka:
Ludmila Polačiková
Členové zastupitelstva : Vlastimil Kyral
Josef Panchartek
Josef Grusman
2. Majetek obce:
Byla prováděna oprava a údržba techniky a majetku obce. Obecní technika je využívána zejména pro potřeby obce a
lesního hospodářství obce. Obec provádí sečení a úklid veřejných prostranství, údržbu účelových a místních komunikací,
úklid dětského hřiště u mateřské školy, bytových domů, hřbitova, okolí vodní nádrže, kapličky a sportovního víceúčelového
hřiště.
3. Kultura, školství, veřejná hromadná doprava a obecní knihovna:
Darovací smlouva s Městskou knihovnou Náchod ve výši 5 000,-Kč za účelem nákupu knih do výměnného fondu
knih.
Darovací smlouva s Agenturou pro rozvoj Broumovska ve výši 10 000,-Kč na projekt Za poklady Broumovska 2020 –
koncert v kostele sv. Markéty.
Darovací smlouva na činnost MO ČSCH Šonov ve výši 10 000,-Kč.
Darovací smlouva na činnost Mysliveckého spolku Šonov ve výši 20.000,-Kč.
Darovací smlouva na činnost Nadačního fondu Hospital Broumov ve výši 10 000,-Kč.
Darovací smlouva na činnost MAS Broumovsko+ ve výši 1 180,-Kč.
Starosta obce a místostarostka obce navštěvovali šonovské jubilanty s dárkovým balíčkem a květinou.
Obec Šonov je zřizovatelem obecní knihovny.
Obecní knihovna je umístěna v budově obecního úřadu. Čtenáři si mohou vybrat z velmi slušného množství knih různých
žánrů.
Otevírací doba: Pondělí od 16.00 hodin do 17.00 hodin
Odpovědná knihovnice: Libuše Kyralová
Obec ze svého rozpočtu ročně vydává na činnost knihovny 10 000,-Kč.
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V obci není zřízena základní škola. Žáci (děti z obce) dojíždějí do Základních a speciálních škol v Broumově.
V obci je zřízena Mateřská škola Šonov s kapacitou pro 20 dětí.
V obci je zajištěna hromadná autobusová doprava dopravcem P-TRANSPORT Broumov a CDS Náchod.
4. Bytové hospodářství a výstavba, veřejný vodovod
Obec Šonov vlastní tři bytové domy – čp. 79 /4 bytové jednotky/, čp. 334 /9 bytových jednotek/ a čp. 326 /8 bytových
jednotek/.
V obci je provozován obecní veřejný vodovod zajišťující zdroj pitné vody.
5. Odpadové hospodářství:
V roce 2020 byl stanoven poplatek za svoz komunálního odpadu v nesnížené výši 600,- Kč na osobu a rok. Obec přispívá na
svoz komunálního, nebezpečného a velkoobjemového odpadu, tak i na zpětný sběr elektrozařízení. Svoz komunálního
odpadu se uskutečňoval celoročně firmou Marius Pedersen a.s.. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se v roce
2020 uskutečnil 2x. Svoz tohoto odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen a.s.. Svoz biologicky rozložitelného odpadu
zajišťuje firma EKO Broumovsko (kompostárna Křinice).
Občané měli nadále k dispozici sběrná stanoviště, kde do sběrných nádob mohli ukládat barevné sklo, papír, kovy, plast a
kartónové obaly, oděvy, rostlinné oleje a biologicky rozložitelný odpad. Občané měli dále možnost uložit nebezpečný
odpad do sběrného dvora firmy Marius Pedersen a.s. v Heřmánkovicích. Odpadové hospodářství dále upravují obecně
závazné vyhlášky.
Vyúčtování odpadů za rok 2020
Příjmy za svoz odpadů (poplatky + Eko-Kom)
Náklady na svoz a likvidaci odpadů

278 299,-Kč
396 123,-Kč

Obec v roce 2020 doplatila z rozpočtu obce za svoz a likvidaci odpadů 117 824,-Kč.
Obec Šonov je zařazena do systému třídění odpadů. Firmě Eko-Kom se pololetně zasílají výkazy, které vycházejí
z množství vytříděného odpadu. Na základě vykázaného množství vytříděného odpadu obec zpětně dostává
odměnu od firmy Eko-kom na část nákladů vynaložených na tento systém třídění. Celková odměna za rok 2020
činila 85 699,-Kč (je zahrnuto v příjmech za svoz odpadů).
6. Hospodářská činnost obce
Obec má v hospodářské činnosti lesnictví - prodej dřeva, ubytování – ubytování turistů a pracovníků, služby občanům obce
– knihovna, CZECH POINT.
7. Finanční hospodaření
Celkové příjmy a výdaje
Celkové Příjmy v roce 2020 činily: 7 885 808,-Kč
Výdaje v roce 2020 činily: 10 900 180,-Kč
Financování: 3 014 372,-Kč (čerpání finanční rezervy z hospodaření z minulých let)
Dotace a příspěvky, dary:
Finanční příspěvek na hospodaření v lesích obce
56 610,-Kč /MZe ČR Praha/
Výkon státní správy
69 500,-Kč /KÚ Hradec Králové/
Obec Šonov je členem DSO Broumovsko a MAS Broumovsko+. Pravidelně jsou hrazeny členské příspěvky, které se odvíjí od
počtu obyvatel.
8. Mateřská škola Šonov
Obec Šonov je zřizovatelem Mateřské školy Šonov. Ředitelkou mateřské školy je Bc. Lenka Hurdálková. Neinvestiční
příspěvek na provoz školy činil 269.881,-Kč.
9. Obecní úřad Šonov
Úřední hodiny: PONDĚLÍ od 15 hod. do 17 hod.
Obecní úřad vykonává dle zákona všeobecné činnosti veřejné správy a lesního hospodářství. V roce 2009 se
obec připojila do projektu MVČR, zavedení centra ověřených výstupů z informačních systémů CZECH POINT. Dále
zajišťuje datové schránky, kulturní aktivity obce a vítání občánků.
Obec Šonov roce 2020 měla tři stálé zaměstnance.
Na základě zákona se dvakrát uskutečňovaly veřejnosprávní kontroly, zákoně povinný audit obce, kontroly ze
stran různých příslušných institucí a úřadů (dle zákona). Webové stránky obce jsou průběžně doplňovány a
aktualizovány.
10. Stav obyvatelstva:
Počet obyvatel činil k 31.12.2020 celkem 300
Dospělí
255
Děti
45
Zpracoval starosta obce.
V Šonově dne 25.1.2021.
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Obec ŠONOV - základní informace
Název obce:
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce:
Velikost zastavěného území:

Šonov
Šonov u Broumova (762903)
2.072 ha
60,39 ha

Širší územní vztahy
Území obce Šonov sousedí s územím města Broumov (konkrétně s k. ú. Rožmitál) na severu, západě a jihozápadě. Rovněž
sousedí s obcí Otovice na jihu území. Rozkládá se v severovýchodního části Broumovské kotliny. Šonov přímo sousedí
s Polskem s Gminou Radków na východě území a s Gminou Nowa Ruda na severovýchodě a severu území. V území se
nachází využívaný přechod pro cyklisty a pěší na východním konci obce, která propojuje obec s Tłumaczówem.
Silniční spojení s vnitrozemím ČR je nepřímé. Území obce Šonov je v celé své ose podél vodoteče Šonovského potoka
obsluhováno místní obslužnou komunikací ve vlastnictví obce. Ta je v centrální části napojena na silnici č. III/30324,
která vede přes městskou část Rožmitál a která se v Broumově napojuje na silnici č. III/303. Obec není tranzitní obcí. Díky
křižovatce cyklotras, které propojují hřebenovku Javořích hor s Otovicemi, Broumovem a Tłumaczówem lze obec považovat
za turistickou tranzitní obec. Intenzita návštěvnosti turistů je zde ale nižší než v obcích v podhůří Broumovských stěn.
Prostorové a funkční uspořádání území
Zástavba je soustředěna v podhůří východního hřebenu Javořích hor v údolí Šonovského potoka, zejména v jeho údolnici,
kde rovněž vede hlavní obslužná komunikace k liniové zástavbě, ale díky navazujícím obslužným účelovým komunikacím je
zástavba i na úbočích údolí. Nejstarší dochovaná historická zástavba se nachází ve střední části obce. V území převažuje
zástavba z 2. poloviny 18. století a 1. a 2. poloviny 19. století. Proluky některých částí centrální části obce byly doplněny
novější zástavbou rodinnou i bytovou z 2. poloviny 20. století.
Funkčně převažuje v k. ú. Šonov u Broumova bydlení v rodinných domech. Podél toku Šonovského potoka je soustředěna
přírodní zeleň, která determinuje možnosti zástavby v přímé návaznosti na vodoteč. V zástavbě jsou zastoupeny
individuálně plochy občanského vybavení pro veřejnou infrastrukturu a komerční zařízení v centrální části obce. Plocha
sportu a sportovních aktivit je vymezena pouze jižněji od centra jako multifunkční hřiště. Zemědělské výrobní areály jsou
roztroušeny v různých částech obce.
Sociodemografické podmínky a bydlení
vývoj počtu obyvatel:
Rok

počet
obyvatel

rok

počet
obyvatel

rok

počet
obyvatel

rok

počet
obyvatel

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

353
334
320
320
321
311
301
271
261
259
311
300
273

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

265
243
224
203
195
188
183
307
309
288
288
303
287

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

294
307
313
310
327
305
297
308
282
288
300
300
318

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

329
324
304
303
301
298
292
302
306
300
300

věková struktura obyvatel:
počet obyvatel celkem
300
z toho mužů
153
z toho žen
147
průměrný věk:
42,1 let
V území se nachází domov seniorů, turistická ubytovna a bytové domy, které provozuje obec.
Příroda a krajina
Rozhodující složkou hodnoty území je zalesněný masiv hraničních hor, vlastní hranici pak tvoří hlavní hřeben. V území se
dále vyskytuje standardní systém ochrany přírody a krajiny prostřednictvím územního systému ekologické stability a
významných krajinných prvků. Celé území je součástí chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
Nemovitými kulturními památkami jsou stavby kostela sv. Markéty a fary čp. 83. Dalšími nemovitými památkami jsou 3
statky broumovského typu (čp. 34, 158, 255). Tento typ stavby v území dominuje.
Vodní režim
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Z hydrologického hlediska se jedná o stabilizované území. Osa urbanizovaného území je totožná s údolnicí Šonovského
potoka. Vzhledem k výraznému povodí může být potok rizikem lokálních záplav. Šonovský potok a jeho údolí tečou dále na
území Polské republiky.
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Struktura ZPF:
výměra v ha:
celková výměra území:
2.072
zemědělská půda celkem:
1.167
orná půda
690
Zahrady, sady
23
trvalé travní porosty
454
nezemědělská půda celkem:
905
lesní půda
768
vodní plochy
5
Ostatní plochy
132
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
veřejná občanská vybavenost:
školství a výchova
mateřská škola
kultura
knihovna
Klubovna, kulturní dům
tělovýchova a sport
víceúčelové sportoviště
správa a administrativa
obecní úřad
sociální péče
dům pro seniory
ubytování
penziony, kemp
turistická ubytovna
sakrální stavby
drobná církevní architektura
kostely, márnice
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
Území je přístupné silnicí č. III/30324, která v Šonově končí. Navazuje na ni kolmá páteřní komunikace obce, která v severní
části končí na úpatí zalesněného masivu (dále pak pokračuje lesní cestou do systému lesních komunikací), na jižní straně
pak pokračuje přes státní hranici do Polska.
Území je napojena na elektrizační a elektronickou soustavu. Území obce Šonov je napojena na centrální vodovodní řad.
Území není plynofikováno. Likvidace splaškových vod probíhá v území individuálně.
Ekonomické a hospodářské podmínky
podíl nezaměstnaných osob:
4,83 %
ekonomicky aktivních obyvatel
50 %
obyvatel s vysokoškolským vzděláním
3%
Významnými podniky aktivními v území je Zemědělské družstvo Šonov u Broumova a Ovčí farma Šonov. Dále se nachází
v území řemeslná výroba a podnikající v rekreaci.
Rekreace a cestovní ruch
Obec je svým umístěním v krajině, svojí odlehlou pozicí a napojením na turistické trasy a cyklotrasy ideálním prostorem pro
individuální formy rodinné udržitelné rekreace, čemuž napomáhá výskyt jedinečných objektů lidové architektury.
Turistickému zájmu odpovídá vzhled a zaměření objektů v centrální části obce.

Přehled vyprodukovaných odpadů v obci Šonov
Rok 2020
Pneumatiky
1,76 tun
Papír a lepenka
5,46 tun
Barvy, oleje, tuky, kyseliny a pesticidy 0,29 tun
Kovové odpady
0,31 tun
Sklo
6,12 tun
Plasty
9,76 tun
Směsný komunální odpad
77,52 tun
Objemné odpady
10,19 tun
Kompozitní odpady
0,18 tun
Jedlé oleje a tuky
0,03 tun
Oděvy, boty, textilní výrobky
1,25 tun
BIO odpad
121,4 tun

Rok 2019

Rok 2018

0,99 tun
4,71 tun
0,75 tun
0,55 tun
7,15 tun
11,21 tun
70,60 tun
11,50 tun
0,31 tun

1,54 tun
3,94 tun
2,63 tun
0,53 tun
4,31 tun
11,62 tun
66,86 tun
5,90 tun
0,33 tun

1,46 tun
116,19 tun
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1,38 tun
110,18 tun
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Rozpis pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství
okresu Náchod na rok 2021 – I. čtvrtletí
v oblasti: Broumov, Police nad Metují, Machov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
datum služby - 2021

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

27. – 28. 02.

MUDr. Jaroslava Neoralová

Horní 109, Teplice n. Metují

602 333 460

06. – 07. 03.

MUDr. Jan Kubec

ZS Police n. Metují

491 543 398

13. – 14.3.

MUDr. Ladislav Růžička

Poliklinika Broumov

603 479 084

20. – 21.03.

MUDr. Ladislav Růžička ml.

Poliklinika Broumov

603 479 132

27. – 28.03.

MUDr. Miloš Pastelák

Sadová 44, Broumov IV.

775 717 666

Společenská kronika:

Významné životní výročí v měsíci LEDEN 2021 slaví pan Jiří VAVRUŠA, v měsíci ÚNOR 2021 slaví pan Milan SALFICKÝ,
v měsíci BŘEZEN 2021 slaví pan František HRUBÝ a v měsíci DUBEN 2021 slaví paní Věra VEVERKOVÁ.
Srdečně gratulujeme a přejeme především pevné zdraví, životní a rodinnou pohodu, štěstí a sluncem naplněné dny.

Poděkování:
Dobrý den,
chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat pracovníkům obecního úřadu za milou návštěvu a pěkný dárek k mým
narozeninám.
Děkuji, s pozdravem
Jiří Vavruša

Příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou, za obsah článků ručí pisatel. Nepodepsané články nebudou otištěny. Příspěvky
můžete doručit na OÚ. Počet výtisků je 70 kusů. Výtisk je zasílán do: Národní knihovna ČR, Knihovna národního muzea v
Praze, Ministerstvo kultury, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. NEPRODEJNÉ!

12

