Informace občanům obce
Svésedlice
prosinec, číslo 12/2017
Vážení spoluobčané,
přeji Vám vše nejlepší v novém roce 2018. Pevně věřím, že jste
všichni prožili poklidné vánoční svátky a vstup do nového roku.
Nadále vás budeme rádi zásobovat již pomalu „měsíčníkem“
informací občanů. Během vánočních svátků jsme vám rozdávali
kalendáře mikroregionu a obecní trhací kalendáře. Tyto kalendáře
se setkaly s velikým ohlasem, jsme rádi za jejich přínos. Máme jich
ještě pár navíc, takže v případě, že by měl někdo z Vás ještě zájem,
neváhejte nás kontaktovat. Rádi se o ně podělíme.
Konar Lubomír, starosta obce

Společenská rubrika za rok 2017
Přivítali jsme
Čejka Jan

28.1.2017

Perničková Johanka Ariana

21.9.2017

Košťálek Lukáš

5.10.2017

Opustili nás
Zatloukalová Miloslava

4.3.2017

Prášil Vojtěch

12.3.2017

Zatloukalová Anna

18.9.2017

Nepožitková Vlasta

21.11.2017

Berka Bohumil

14.12.2017

Územní plán
Rád bych v tomto příspěvku trochu více přiblížil celý proces
pořizování nového územního plánu (ÚP). Všechno vypadá možná
až jednoduše, ale jde o velice složitý proces, který je rozdělen na
několik etap a kdy je v celém pořizování důležitá nejen obec a její
občané a jejich požadavky, ale také pořizovatel a zpracovatel. O
koho se to vlastně jedná? Celkem používáme tři pojmy – žadatel –
obec, zpracovatel – architekt a pořizovatel – Magistrát města
Olomouce (MMOl.). Na 12. zasedání zastupitelů, konaného dne
24.2.2016, obce Svésedlice jsme schválili jako zadavatelé pořízení
nového územního plánu. V této době se mluvilo, že všechny
územní plány pořízené před 1.1.2007 (náš byl vydán před tímto
datem, konkrétně listopad 2006, dále byla provedena změna
územního plánu na návrh některých z občanů a obce, konkrétně

v roce 2011) pozbydou platnosti k 1.1.2019. Dnes už se bavíme o
roce 1.1.2022. Bohužel jsou i případy, kde se nový územní plán
pořizuje i více jak 5let. V našem případě se jím zabýváme už téměř
dva roky a zdaleka nejsme u konce. V případě, že obec nemá
platný územní plán, je takřka pozastaven její rozvoj. Tenhle stav
nechtělo zastupitelstvo obce dopustit. Dále na 13. zasedání
konaném dne 27.4.2017 zastupitelstvo obce vybírá jako architekta
pro zpracování územního plánu paní Ing. arch. Boženu
Šnyrchovou, ze 4 oslovených architektů. Dne 25.5.2016 byla
veřejné beseda na kulturním domě již za účasti paní architektky.
Zde byl zmíněn termín, že do 20.6.2016 bude obec přijímat
požadavky ze strany občanů. Došly celkem 4. Tři se týkaly bytové
výstavby – rozšíření jedné z lokalit na více jak dvojnásobek své
původní velikosti, z výstavby cca 3 RD na výstavbu cca 10 RD a
zachování stavebních míst v zahradách. Poslední byla
k nesouhlasu výstavby úseku chodníku před určitým RD.
současný územní plán z roku 2011 (vlevo)
návrh nového ÚP (dole)

Všem těmto požadavkům bylo jak ze strany pořizovatele,
zpracovatele i zadavatele vyhověno. Bohužel se někteří domnívali,
že lokality, které jsou v posledním platném územním plánu z roku
2011, budou v plném rozsahu převzaty i do nového návrhu
územního plánu. Dle platných nařízení a zákonů lze bez podnětu
majitele pozemku převádět pouze ty lokality, které jsou
zainvestované (probíhá zpracování projektové dokumentace,
započala stavby, některých z domů či inženýrských sítí – elektřina,
plyn, kanalizace, atd.). Podařilo se mi však po domluvě se
zastupiteli, projektantem a pořizovatelem do návrhu územního
plánu prosadit i připomínky, které přišly po zmíněném termínu,
abychom se pokusili uspokojit co nejvíce z vás. Kolikrát to bylo sice
velmi náročné, protože u jedné z připomínek se cca během 14dní
měnily verze zdůvodnění, proč je daná změna vůbec žádána.
Zejména se mi podařilo zařadit zpět dvě z lokalit, které byly
původně zcela vypuštěny z návrhu ÚP, konkrétně se jedná o
lokality B5 a B9.
původní návrh

změna v ÚP

Během června 2016 byly zpracovány ze strany architekta
doplňující průzkumy a rozbory pro pořízení nového územního
plánu. V srpnu 2016 byl první návrh zadání územního plánu ze
strany MMOl. Zde je vidět návaznost – požadavky občanů –
architekt doplní průzkumy – MMOl. Z těchto informací se vytváří
návrh nového územního plánu. Ke konceptu pro společné
projednání územního plánu nám bylo ze strany občanů obce
doručeno 5 námitek (4 se týkaly bytové výstavby soukromých
majitelů a 1 se týkala nesouhlasu s výstavbou multifunkčního
hřiště). Všechny tyto námitky byly předneseny na zastupitelstvu
obce a to je vzalo na vědomí. V listopadu proběhlo veřejné
projednání územního plánu, které vyvrcholilo 3.1.2018 ve veřejné
projednání, kterého se zúčastnilo téměř 30 zúčastněných na sále
kulturního domu. Ti nyní měli možnost do 10. ledna 2018 zaslat
další případné námitky k tomuto návrhu územního plánu. Mimo
zmíněné plochy a lokality zůstává zastavitelným územím intravilán
obce lokalita U Školy a plocha přestavby v Záhumenkách.
U Školy

Záhumenky

Územní plán vymezuje zejména zastavitelné plochy, plochy a
koridory, kde se jedná o zastavitelné plochy (plocha, na niž lze
umístit stavbu), plocha přestavby a plocha určená pro veřejné
stavby, opatření a další.
Nutno podotknout, že za celou dobu pořizování nového územního
plánu došlo k několika jeho změnám a úpravám. Všichni, kteří jste
se na mě obrátili ohledně nějakého požadavku, tak jsme spolu
většinou i několikrát osobně jednali. Připomínal jsem různé
termíny, možnosti jak a kam zasílat námitky a podobně. Obec
nemá ve svém vlastnictví plochy, které by mohla dále zastavovat
bytovou výstavbou, máme pouze plochu na výstavbu nového
hřiště. Nový územní plán je tedy pro obec důležitý zejména ve
výstavbě hřiště, po stránce bytové se to týká pouze soukromých
majitelů parcel. Celé zastupitelstvo vždy dělalo maximum, aby se
vyšlo všem co nejvíce vstříc, ale to bohužel nejde. Vyšlo se vstříc
těm, kteří si podávali námitky, připomínky a žádosti během
různých fází pořizování.

Několikrát se ke mě dostala informace, která byla pomalu jako
z jiného vesmíru. Uvedu na pravou míru. Územní plán nemění
vlastnické vztahy, tedy obec nikomu nic nebere ani nevyvlastňuje,
aby mohla na těchto plochách stavět. Zejména o lokalitě
„Záhumenky“ jsem se tuhle informaci doslechl z několika různých
zdrojů. Územní plán nemění vlastnické vztahy, ty může změnit
pouze sám majitel například tím, že pozemek prodá, smění či
podobně. V územním plánu nejde ze strany obce preferovat něčí
zájem více jak ten druhý. Vše se řeší na zastupitelstvech a
veřejných zasedáních, kde je přítomna široká veřejnost a všechny
podklady od občanů jsou přeposílány zastupitelům k detailnímu
nastudování. Opět a znovu, vše není pouze na obci a už vůbec ne
na mě samotném. Opět snad vtipnost, kdy mi volá jedna paní, proč
nechci povolit v obci bytovou výstavbu, kdy vše údajně brzdí
starosta obce. Každým rokem dochází ke změně mnoha a mnoha
zákonů, samozřejmě i těch, které se týkají stavebního zákona,
zákona o územním plánovaní a podobně. Proto je v mnoha
případech návrh nového územního plánu zcela jiný, než ten
současný, stále platný. Ať už je jedná o šířku veřejných
prostranství, podílu zeleně v krajině, vytváření biokoridorů a
spousty další návrhů a změn.
Obcí se za poslední dobu šíří spousta informací, které se
nezakládají na pravdě. Budu rád, když se mě na cokoliv zeptáte,
napíšete, zavoláte, prostě cokoliv. Věnujte svému zájmu o
informaci chvilku času navíc, než věřit a šířit mylné informace.
Někteří z vás píší tu a tam pravidelně a jsem za to rád, protože je
vidět, že máte o dění na obci zájem.
Mezi poslední řádky k tomuto tématu bych rád shrnul celou situaci
ohledně výstavby v obci Svésedlice za několik let. Za posledních
25let se v obci postavilo a zkolaudovalo něco málo přes 10 RD.

V posledních třech letech, kdy jsem na obci ve funkci, se zatím
pouze jen mluví o výstavbě několika dalších domů. V návrhu
nového územního plánu máme celkem dle požadavků cca 38 RD.V
současné době máme 77 čísel popisných, kdy tu a tam některé
z nich chybí. Pro obec bude samozřejmě přínosem postupný
nárůst obyvatel. Ten by měl být dle mého postupný a pozvolný.
Bohužel se v budoucnu nevyhneme některým otázkám. U nové
čistírny odpadních vod již počítáme s nárůstem obyvatel, kdy bude
současně stavěna na dnešní kapacitu, ale bude schopna zvládnout
i kapacitu daleko vyšší. Pro taktový počet nových RD by bylo
záhodno zbudovat vodovod, aby si každý rodinný dům nemusel
vrtat svou vlastní studnu a případně tak snižovat hladinu spodní
vody. Budeme dále čelit otázce nedostačující kapacity sálu na
kulturním domě, kde bychom jej například větší uvítali již dnes při
pořádání kulturních a společenských akcí. Při nárůstu obyvatel
bude zajisté i nárůst dětí a bude třeba potřeba řešit problematiku
mateřské školy. Již dnes jsou mateřské školy či dětské skupiny
například v Suchonicích či Vacanovicích, které mají méně obyvatel
než my. Dále bude více veřejných prostranství a zeleně na údržbu,
více zimní údržby a další věci, které si v současné době příliš
nepřipouštíme. Je pravdou, že v dnešní době jsou pozemky i u nás
ve Svésedlicích pro lidi zajímavé a jde o jakýsi přirozený vývoj,
kterému bychom se jen těžko bránili. Je potřeba brát věci takové,
jaké jsou.
Závěrem snad, že pořízení nového územního plánu vyjde obec na
169.000,-. Podařilo se sehnat dotaci z Olomouckého kraje ve výši
69.000,-. Zbylých 100.000,- hradí v plné výši obec Svésedlice.
Konar Lubomír

Véšplecht :
Kolem vánoc se v lokálňi reštóraci O Vaška konal turnaj dvojic ve
špidlách. Bel to ož desáté ročňik a leďičke zas došle. Všecko
klapalo od začátko, až na jedno věc. Nemohl sem najiť svoje špidle.
Ešče k temo mjel muj spoluhráč Peťa Horáku v ročenkách křevé
prach. Tajak decke dež o neco ide. Házelo mo to do špidlostroja
k vedléšim, místo teho abe to trefoval do našeho. Povidám, kloko
nejanče, ale v tem spadl ešče hlóbš než ke spodňim vodám. Raďil
sem mo, ať to háže hrotkem do předo, ale jak hdebe mjel v ocho
ošála. Do teho všeckyho bel ešče jakése zohlé a stál nejak šédrem.
Vepadal na posleďni ďirko a v to chvilo be vestrašel aji mrtvyho.
Ož si o nás vekládale aji ťi co lapjele za nama, ale řeče se mlovijó a
voda teče. Povidám, ešče néňi fajront. Mosel sem s tym všeckym
neco dělať a zapojiť meslevňo, ináč besme bele v prohránko. Šil
sem k véčepo a poročel Peťovi velké kaléšek a čekal co z teho
vekvete. Světe ďiv se. Velóchl to a najednó se jeho neisto zkrpjelo
na isto, ož dokázal trefiť aji svuj špidlstroj a take dokázal stáť
narovno. Meze tym sem našil svoje špidle a v to chvilo zme bele
v maršo. Zlé větr bel fuč a konec koncu dokope zme bele skoro
neporazitelňi. Nakonec to vehrále nejaci horáci z kopcu. No, hrále
dobře, to se mosi nechať, ale me ze Svisedlec zme bele taky na
bedňe aj dež trocho s dopingem 

Bohuslav Ohera

Tří králové sbírka
V letošním roce 2018 jsme se historicky vůbec poprvé zúčastnily
tří králové sbírky. Celou akci pořádá Charita České republiky.
V loňském roce se vybralo v celé ČR přes 100mil., z toho 25mil. v
Arcidiecézi olomoucké. Za ušití kostýmů děkujeme Marušce
Dirbákové. Koruny pro krále připravovaly a s koledou pomáhaly
Jana Oherová a Chrástová. Celkem se v naší obci vybralo
6.433,-.

Investiční záměry na rok 2018
Na rok 2018 máme připraveny investiční záměry, ať už většího či
menšího rozsahu. Pominu akci Intenzifikaci ČOV, o které se
napsalo už mnoho. Snad jen, že firma čeká na vhodné počasí, aby
mohla začít se samotnou realizací. Ve zkratce tedy další akce.
Chodníky – chodník kolem silnice III/4365 a parkovací místa
směrem na Vacanovice a chodník k autobusové zastávce za
vesnicí. Tyto akce máme v rámci jednoho projektu na žádost o
dotaci přes MAS Bystřička, finanční podpora je z IROP. Zde máme
přislíbeno 1,1mil. Momentálně probíhá proces, kde máme

podanou žádost o vydání stavebního povolení. Obě akce bychom
rádi zahájili v průběhu jara letošního roku.
Zeleň – na posledním zastupitelstvu byl schválen záměr, podat
žádost o doplnění zeleně v obci. Pro tento záměr bylo nejprve
potřeba zpracovat studii. Studie řeší novou výsadbu keřů,
polokeřů či stromů na různých částech obce. Řeší také doplnění a
úpravu stávající zeleně. Nežádáme jen o zeleň, ale také o workout
prvek, který bychom rádi umístili do Zmol. Celý projekt je nazván
„Naše krásná obec“ a výše podpory je 70%.
Smírčí kříž – je zpracován restaurátorský záměr, který řeší náš
nejstarší kříž v obci, který je zapsán na seznamu kulturních
památek. Přece jen se jedná o kříž z roku 1547. Na kříži by se
provedlo mechanické a chemické očištění nečistot a mechů,
konsolidace korodovaných partií organokřemičitým roztokem a
plastická retuše. Všechny tyto kroky zajisté povedou k celkově
lepšímu vzhledu naší památky.
JSDH – byť je jednotka dobrovolných hasičů stále oficiálně bez
velitele i letos budeme žádat o dotaci. Konkrétní účel žádosti ještě
není znám, ale bude se s největší pravděpodobností jednat o
doplnění dalšího potřebného vybavení.
Kulturním dům – v průběhu roku bychom rádi svépomocí vyřešili
havarijní stav WC na kulturním domě, kde s největší
pravděpodobností teče odpad, od kterého vlhnou okolní zdi. Při
opravě zdejší přípojky kanalizace jsou nachystány nové odbočky
k napojení nových odpadů.
Vodovod - PD – v budoucnu případná realizace vodovodu v naší
obci si vyžádá nejen spoustu financí, ale také času. Rozhodli jsme
se tedy již pomalu začít připravovat projektovou dokumentaci na
vodovod. Projekt se bude zpracovávat a vytvářet po celý rok 2018.
O konkrétních postupech budete včas informování například
prostřednictvím této publikace. Na zpracování projektové
dokumentace budeme žádat z Programu obnovy venkova.

Péče o veřejnou zeleň
Během obecní brigády a několika dalších akcí, které se týkaly
zeleně, bylo v roce 2017 vysazeno celkem 20ks ovocných stromů
(švestky). Dále po celé vsi bylo vysázeno na 58ks růží, keřů typu
spirea, mochny křovité a další. V neposlední řadě došlo k běžné
údržbě jako jarnímu řezu stromů. V podzimních měsících došlo
k nátěru nové výsadby u Boží muky proti okusu zvěří. Výsadba byla
také zamulčována. I letos bychom rádi pokračovali výsadbou
ovocných stromů, při jarní brigádě a dále, viz. záměr dotace na
zeleň.

Kotlíkové dotace
Rozhodnutím Rady Olomouckého kraje dne 27. 11. 2017 došlo ke
změně dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji
II. Zásadní změnou je prodloužení termínu pro podávání žádostí,
nově tak můžete žádosti podat až do 30. 4. 2018 (do 12 hod.).
Současně byla také navýšena alokace dotačního program o 42,7
milionů Kč, které byly původně ponechány pro případné další kolo
dotačního programu. Pokud máte zájem o kotlíkové dotace,
neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme. Systém
zpracování žádosti je obdobný jako při žádání dotací pro obec
z Olomouckého kraje. Rádi vám se zpracováním žádosti pomůžu.
Žádat lze o výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním 1. a 2. emisní třídy například za tepelné čerpadlo
(dotace 80%), automatický kotel na biomasu (dotace 80%),
plynový kondenzační kotel (dotace 75%) nebo za automatický
kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (dotace 75%). Uvedená
podpora je v naší obci navýšena o 7.500,-, protože je naše obec
označená jako prioritní území.
Konar Lubomír

Výsledky prezidentských voleb
Výsledky prezidentských voleb v naší obci. Napsali o nás, zdroj Olomoucký deník.

Někde by Zeman vyhrál rovnou - Druhé kolo, které bude
soubojem Miloše Zemana a Jiřího Drahoše, se bude konat za
dva týdny, 26. a 27. ledna.
Kdyby ale bylo na voličích několika obcí Olomoucka, druhý díl
bitvy o Hrad by se už vůbec konat nemusel.
Úřadující hlava státu Miloš Zeman zde suverénně zvítězila
ziskem přesahujícím 50 procent hlasů oprávněných voličů.
Například ve Svésedlicích podpořilo Zemana 54,2 procenta
voličů, což je v této malé obci nedaleko Olomouce přesně
58 hlasů. Celostátně druhý na pásce Jiří Drahoš, by i zde skončil
na druhé pozici se ziskem 20,6 procenta…
hlasy

%

Zeman Miloš

58

54,20 %

Drahoš Jiří

22

20,56 %

Horáček Michal

12

11,21 %

Fischer Pavel

6

5,60 %

Hilšer Marek

6

5,60 %

Hannig Petr

2

1,86 %

Topolánek Mirek

1

0,93 %

Hynek Jiří

0

0%

Kulhánek Vratislav

0

0%

Vojna v zrcadle času
Ze starého tisku 10.2.1916

Mrtvý z článku výše byl Pavel Zdražil nar. 28.6.1889 ve
Svésedlicích na č.p 16. Bojoval u 93 pěšího pluku a padl na
severní frontě (ruské bojiště).
Stužka z čepice vojáka Rak-Uh. armády. Olomoucký pluk

b

Bohuslav Ohera

Dotace pro JSDH Svésedlice
V letošním roce bylo požádáno o dotaci na osvětlovací set. Ruční
svítilny a LED reflektory na stavitelném stojanu. Stavitelný stojan
má více možností využití, místní hasiči jej používají při pohárových
soutěžích na upevnění časomíry. Jsme rádi, že se tohle potřebné
vybavení hojně využívá a je to přínosem. Celkem vyšel osvětlovací
set na 17.301,-, z toho dotace byla 8.000,-.

Dotace z Programu obnovy venkova
Z této dotace se dělalo několik akcí. Rekonstruovala se kanalizační
přípojka na kulturním domě, dláždil se obecní dvůr a dělala se
předlažba některých úseků chodníků. V první fázi došlo k opravě
splaškové přípojky na kulturním domě, kde je obecní byt, prodejna
potravin a pohostinství. V minulosti bylo potřeba kanalizační
přípojku několikráte do roku propláchnout vodou, protože se zde
usazovaly splašky. Provádělo se to tlakem vody z fekálu, který
většinou přistavoval náš věčný pomocník Petr Berka. Své o tom ví
i nájemníci bytu či provozovatelé hospody, kteří se na této činnosti
pravidelně podíleli. Při výkopových pracích se zjistilo, že nad

splaškovou přípojkou, kterou bylo
potřeba opravit, vedou ještě dešťové
svody. Z důvodu těsného prostoru pro
výkopové práce nezbývalo nic jiného,
než dešťové svody také vyměnit. Roury
zde byly betonové, některé plastové.
Jak splašková přípojka, tak dešťové
svody byly udělány do PVC provedení a
řádně slouží svému účelu. Celková
částka na opravu kanalizační přípojky,
dešťových svodů a zpětné předláždění
vjezdu a dvora vyšlo na 192.000,-.
Další etapa spočívala v předláždění obecního dvora. Zde jak
všichni jistě pamatujete, byly staré, ručně dělané dlaždice 50cm x
50cm. Zastupitelé již na konci roku 2016, po rekonstrukci fasády
na obecním domě začali řešit možnost předlažby dvora. Jednou
z prvních otázek bylo, zda se dvůr vydláždí zámkovou dlažbou
nebo žulovou kostkou, kterou byl již vydlážděn vjezd. Nakonec
zvítězil názor, že vzhlednější bude kostka. Ze starých kostek
z vjezdu se udělaly rastry, které jsou v betonovém loži. Vnitřky
rastrů se vyplnily novými kostkami. Myslím si, že dvůr je nejen
vzhledný, ale také plně funkční nejen na pořádání akcí. I na dvoře
se mimo předlažby udělaly nové dešťové svody a od vstupní brány
se do prostoru umývárny, kde je rozvod vody ze studny, natáhla
vodovodní přípojka, abychom v případě realizace vodovodu
nemuseli přípojku kopat a znovu předlažďovat výkopovou rýhu.
Realizační firma pouze z časových důvodů nestihla vyspravit
nájezd do nových požárních vrat, které ne zcela doléhaly svou
spodní stranou k původní betonové podlaze v garáži. Došlo

k řezání, chlazeným vodou, kvůli prašnosti staré podlahy.
Vybourání této odřezané části podlahy, usazení železného prahu
a znovu zabetonování. Tohoto úkolu jsem se tedy zhostil osobně,
kdy mi s celou akcí pomohl Franta Richter, kterému patří velké
díky.

Poslední etapou z této dotace bylo předláždění některých úseků
časem zvlněných a propadených chodníků. Na pár místech došlo
k menším úpravám, abychom se co nejvíce přiblížili podmínkám
bezbariérovosti. Vyměnily se rozbité či popraskané obruby, došlo
k úpravě jedné revizní šachty na kanalizaci. Novou dlažbu dostal
chodník včetně zapuštění čistící zóny kolem kulturního domu až
po dětské hřiště.
Všechny etapy této akce přišly na 731.621,-, z toho 300.000,- bylo
z dotace poskytnuté Olomouckým krajem.

Poskytnuté dotace za rok 2017
K příjmům, které byly pro rok 2017 schváleny zastupitelstvem
obce na 2,755mil. se nám v průběhu roku navýšily o tyto příjmy.
Jde o přijaté nenárokové dotace a finanční dary. Jednalo se o
dotaci z POV (dláždění obecního dvora, oprava kanalizační
přípojky na kulturním domě a předlažba části chodníků v obci) (300.000,-), pořízení nového územního plánu (69.000,-), dotaci
pro JSDH (nákup osvětlovacího setu) - (8.000,-), dotaci z MMR na
nové dětské hřiště (326.000,-), dotaci na jedno pracovní místo na
údržbu veřejné zeleně (75.000,-), finanční dar za umístění
v soutěži Vesnice roku (50.000,-) a přijaté finanční dary od občanů
a firem na kulturní a společenské akce v obci (8.000,-). Celkově
tedy došlo k navýšení příjmů o 836.000,-.

Víte, že …
V roce 2017 se sešlo zastupitelstvo obce celkem k sešti
veřejným zasedáním zastupitelstva, na kterých měli zastupitelé
92,86% účast, což je o něco nižší účast než v roce 2016. Všechna
tato jednání navštívilo celkem 42 lidí z široké veřejnosti.

Prezidentské volby 2. kolo
Druhé kolo prezidentských voleb se bude konat v pátek a sobotu
26. a 27. ledna. V druhém kole těchto voleb nejsou volební lístky
distribuovány přímo k voličům do poštovních schránek, ale
hlasovací lístek dostanete přímo ve volební místnosti.
Konar Lubomír, starosta obce

