
ZEMĚTŘESENÍ NA RADNICI

SLOVO STAROSTKY

Milí čtenáři, vážení spoluobčané, 

v tomto  čísle  Radyňských  listů  jsem  chtěla  původně  psát  o  něčem  jiném,  ale  nemohu 
nezareagovat na článek  „Naše představa byla a je jiná“! od ing. Pavla Císaře a Jaroslava 
Samsona Lenka, týkající se stanoviska k současnému stavu některých záležitostí týkajících se 
práce vedení města, který jste pravděpodobně někteří z Vás obdrželi do schránek. Pro úplnost 
uvádíme v RL i uvedený článek ing. Pavla Císaře a Jaroslava Lenka.

Pisatelé uvádějí, že jsou značně znepokojeni současným stavem řešení některých záležitostí 
ovlivňujících život v našem městě, a to především: Rozpočet a hospodaření města, Projekt na 
výstavbu  sportovní  haly,  PRONAP,  s.r.o.,  Zakázky  města,  Personální  obsazení  a  práce 
Městského úřadu, Cesta přes louky, Obraz vedení města.

Chtěla bych se zastavit u jednotlivých bodů:

Rozpočet a hospodaření města:

Pisatelé  uvádějí,  že  bodem  volebního  programu  Volby  pro  Starý  Plzenec  a  Sedlec  bylo 
sestavování vyrovnaného a transparentního rozpočtu a že máme přes jejich nesouhlas velice 
napjatý,  rizikový  a  finančně  nestabilní  rozpočet,  který  nezohledňuje  riziko  velice 
pravděpodobných vícenákladů z velkých investičních akcí, jako je kanalizace, rozšíření ČOV 
a  rekonstrukce  Radyňské  ulice.  K uvedenému  bych  chtěla  uvést,  že  veškeré  rozpočtové 
výdaje, jsou kryty rozpočtovými příjmy (daňové a úvěrové příjmy). K 31.12.2012 mělo město 
na účtu cca 18 mil. Kč a dluhová služba města je dokonce lepší než byla např. v r. 2006 (tedy 
v době, kdy byl ing. Pavel Císař členem Rady města, tj. od r.2002 do r.2006). Dále uvádím, že 
schvalování rozpočtu předchází projednávání ve finančním výboru města (členové finančního 
výboru jsou uvedeny na webových stránkách města), dále rozpočet projednává Rada města a 
poté  schvaluje  Zastupitelstvo  města.  Rozpočet  města  projednal  finanční  výbor  města  bez 
výhrad, rozpočet dále projednala Rada města a Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města 
12 hlasy ze 13 přítomných zastupitelů na svém zasedání dne 10.12.2012. (ing. Císař se zdržel 
hlasování).  Co  se  týká  pravděpodobných  vícenákladů  z velkých  investičních  akcí,  musím 
uvést, že město v r. 2012 ani doposud v r. 2013 neplatilo žádné peníze za „pravděpodobné“ 
vícepráce  z uvedených  investičních  akcí.  Rada  i  Zastupitelstvo  města  jsou  pravidelně 
informováni o průběhu těchto investičních akcí. Musím podotknout, že ing. Císař ani Jaroslav 
Lenk  se  doposud  nijak  nezajímali  o  průběh  těchto  investičních  akcí  (mají  možnost  se 
v případě  zájmu  zúčastňovat  např.  pravidelných  kontrolních  dnů,  tak  aby  měli  vůbec 
představu o tom, co se na těchto stavbách projednává). Takže tvrzení o nestabilitě rozpočtu, 
které podmiňují případnými vícepracemi z investičních akcí, považuji  za neopodstatněné a 
účelové. 

Vyjádření pisatelů o bezbřehé honbě za dotacemi a informace o nadbytečném utrácení peněz, 
které  se jim jeví jako nezodpovědné a hazard s veřejnými prostředky musím jednoznačně 
odmítnout. Musím naopak oponovat tvrzením, že město Starý Plzenec v minulosti „zaspalo 
dobu“,  když  byly  dotační  možnosti  otevřenější,  byl  větší  počet  dotačních  programů  a 
získávání  dotací  bylo  jednodušší,  než  je  v současné  době.  Minulé  vedení  města  a  ani 
předminulé vedení, kdy byl ing. Císař členem Rady města se o získávání dotací moc nesnažilo 
nebo nebyli úspěšní. A to že je nám vytýkáno, že se nyní snažíme dohnat, to co se v minulosti 
zameškalo, považuji vysloveně za „házení klacků pod nohy“.  Jako příklad uvádějí pisatelé 



zadání  projektové  dokumentace  na  rozšíření-přístavbu  mateřské  školy,  které  je  dle  jejich 
názoru řešitelné (ale nepíšou jak řešitelné a už nyní máme 2 třídy mateřské školy umístěné 
v ne  úplně  vyhovujících  prostorách  základní  školy),  uvádím,  že  zadání  projektové 
dokumentace bylo schváleno Radou města a je mimo jiné v souladu s dokumentem „Rozbor 
udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň pro obec Starý Plzenec“, vypracovaný statutárním 
městem Plzeň  v listopadu  2012.  Už  v minulosti  mi  bylo  právě  těmito  členy Rady města 
naznačeno, že bychom vlastně neměli dělat nic, protože děláme kanalizaci a na nic jiného 
nebudeme mít peníze. Ale tento způsob jsem jednoznačně odmítla. Odmítám sedět na židli 
starostky  a  vysvětlovat  občanům,  že  nebudeme  dělat  nic,  protože  na  to  nemáme peníze. 
S takovýmto  přesvědčením jsem do  této  funkce  nevstupovala.  Jsem hrdá  na  to,  že  jsem 
občanem Starého Plzence a udělám vše pro to, abychom se pohnuli dopředu. Vážený pane 
Císaři, vážený pane Lenku, honba za dotacemi není módní záležitostí, jak píšete, ale nutností 
každého města a obce, kde chtějí pro své občany něco vybudovat! V jiných městech už to 
dávno pochopili!

Projekt na výstavbu sportovní haly:

To  že  pisatelé  srovnávají  honbu  na  dotacemi  s projektem na  výstavbu  sportovní  haly,  je 
přinejmenším  nefér.  Současné  vedení  města  nepřipravovalo  projektovou  dokumentaci  na 
sportovní  halu.  Jediné s čím mohu souhlasit  s pisateli  je to,  že  se  jedná o megalomanský 
investiční projekt a Starý Plzenec by s největší pravděpodobností sportovní halu za 110 mil. 
Kč  nebyl  schopen  ufinancovat  náklady  budoucího  provozu.  Je  pravda,  že  za  zpracování 
projektové dokumentace zaplatilo minulé vedení města 2,3 mil. Kč a my obracíme každou 
korunu z rozpočtu města a nyní nám tento projekt leží v šuplíku. Je pravda, že minulé vedení 
města počítalo s dotací až 90 % na tuto akci. Co se týká stanoviska stavební komise k projektu 
sportovní haly za základě usnesení Rady města, není pravda, že toto stanovisko neměla Rada 
města  k dispozici.  Se  stanoviskem  byla  Rada  seznámena,  jen  s tím  rozdílem,  že  pod 
stanoviskem k projektové dokumentaci sportovní haly byl podepsán člen stavební komise a 
toto  stanovisko  nemělo  podobu  usnesení  stavební  komise.  Dále  pisatelé  uvádějí,  že  není 
zájem analyzovat zbytečně promrhaných 2,3 mil. Kč. Proč se tedy pisatelé jako členové Rady 
města neobrátili  o vyjádření týkající  se projektové dokumentace sportovní haly na minulé 
vedení města, aby zjistili jaké důvody je vedli  k tomu, nechat zpracovat tak nákladný projekt? 
Vždyť jsou také členy Zastupitelstva města. A jakákoliv analýza nám 2,3 mil. Kč do rozpočtu 
města nevrátí.

PRONAP s.r.o.:

Co se týká společnosti PRONAP, s.r.o. souhlasím s pisateli, že současná ekonomická situace 
této  společnosti  není  nijak  „růžová“.  Z tohoto  důvodu  probíhá  v současné  době  v této 
společnosti komplexní ekonomický audit. K uvedené problematice bych jen dodala, že město 
Starý Plzenec si v r. 2000 koupilo bývalý závod Jitona (dnešní PRONAP, s.r.o.) Na koupi si 
vzalo úvěr 50 mil. Kč. Tento úvěr splácí společnost PRONAP ze své činnosti a v současné 
době zbývá doplatit 7,5 mil. Kč. Nemohu souhlasit s tvrzením, že město již více než 12 let 
nemá ve společnosti zástupce (jednatele), který do vnitřních záležitostí nevidí. Vždyť právě 
ing. Pavel Císař byl v období 2002 – 2006 členem Rady města, která zastává funkci valné 
hromady PRONAPu a stejně tak i v tomto volebním období. Nepramení tato „averze“ ing. 
Císaře z doby, kdy měl zájem o funkci jednatele PRONAPU, ale pouze za podmínky, že za 
tuto  funkci  bude  dostávat  pravidelnou  měsíční  odměnu  ve  výši  cca  24.000,-  Kč.  Právě 
z uvedeného  důvodu  a  s ohledem  na  ekonomickou  situaci  PRONAPu  Rada  města  tento 
jednoznačný požadavek neschválila a jednatelem PRONAPu byl zvolen místostarosta Václav 
Vajshajtl, který vykonává funkci jednatele PRONAPu, stejně tak jako všichni předcházející 



jednatelé (bývalý místostarosta ing. Wohlmuth, bývalý starosta Kondr) bezplatně. Proč jsme si 
tedy na ustavujícím zasedání zastupitelstva města odhlasovávali,  že budeme mít  ve městě 
pouze jednoho uvolněného místostarostu? Mohl ing. Císař dělat druhého místostarostu a tím i 
jednatele PRONAPu s pravidelným měsíčním platem místostarosty. Nebyla to ze strany ing. 
Císaře  jenom „finta“ na voliče?

Samostatné vyjádření týkající se PRONAPu najdete na jiné stránce tohoto vydání.

Zakázky města:

Argumenty  pisatelů  týkající  se  této  problematiky musím uvést  na  pravou  míru.  Zákon  o 
veřejných zakázkách č.  137 je platný od r.  2006. Tak jak byly zadávány veřejné zakázky 
města od platnosti tohoto zákona nebudu komentovat. Nové vedení města (Rada města) jako 
první schválilo interní směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Prakticky to 
znamená,  že  všechny  zakázky  města  od  100  tis.  Kč  soutěžíme.  Veškeré  zakázky  jsou 
zveřejňovány na webu města. Co se týká struktury a uspořádání informací na webu města je 
záležitost, která je řešena průběžně se společností Gallileo, která je správcem webu města a 
s IT pracovníkem. Je úsměvné, když členové Rady píší o transparentním zadávání veřejných 
zakázek, když zadávání všech veřejných zakázky schvaluje právě Rada města. Co na té Radě 
tedy dělají?  Nebo tam vůbec nechodí?  Poznámky o opakovaných výběrových řízení  jsou 
zcela „mimo mísu“. Právě z důvodu transparentnosti a vyvarování se možných chyb, byla 
některá  výběrová řízení  zrušena a vyhlášena znovu. Samozřejmě opět  se souhlasem Rady 
města (v případě provedení auditu společnosti PRONAP, s.r.o., kdy členem hodnotící komise 
byl právě ing. Císař), nebo Zastupitelstva města (v případě projede pozemků pod hřištěm). 
Pro hodnocení každé veřejné zakázky je jmenována kompetentní hodnotící komise, tak aby 
složení hodnotící komise odpovídalo povaze veřejné zakázky. Co se týká poznámky pisatelů o 
účasti  zástupců  města  na  jednáních  hodnotící  komise,  beru  jako  znevážení  práce  členů 
komise, přičemž členy hodnotících komisí jsou jmenováni mimo jiné právě i členové sdružení 
Volba pro Starý Plzenec a Sedlec.

Co  se  týká  poskytování  příspěvků  společenským  a  zájmovým  organizacím  jsou  jasně 
nastavená pravidla opět schválená Radou města a zveřejněna na webových stránkách města. 
Právě Rada města stanovila klíč rozdělování příspěvků organizacím města podle počtu členů 
v jednotlivých organizacích. Poznámky pisatelů o tom, že přes neustálé připomínky nedošlo 
k žádné  nápravě,  musím  jednoznačně  odmítnout.  Ani  jeden  z pisatelů  nikdy  nepřišel  na 
jednání Rady města s nějakým konkrétním návrhem na řešení jakéhokoliv problému!

Personální obsazení a práce Městského úřadu:

K tomuto bodu pisatelé uvádějí, že město neprovedlo seriózní analýzy, personální audit, atd. 
s cílem snížení finančních výdajů a že není vůle něco změnit. Informace pisatelů o tom, že je 
velmi jednoduché zjistit, jak se celá věc má např. pomocí snímku pracovního dne po dobu 
jednoho  kalendářního  měsíce  s tím,  že  se  jasné  rezervy odhalí,  sděluji,  že  jsme  se  touto 
myšlenkou skutečně zabývali. Časový snímek dne v podstatě znamená, že každý pracovník si 
napíše, co celý den v práci dělal. Jakým způsobem by se ale tento snímek dne vyhodnocoval? 
Jestli si napíše pracovník, že konkrétní záležitost řešil půl hodiny nebo dvě hodiny je těžko 
prokazatelné  a  mohou  vyjít  zcela  zkreslené  výsledky.  Z tohoto  důvodu  jsme  dosud  tuto 
metodu neuplatňovali.  Informace o tom, že není vůle tuto situaci změnit,  musím vyvrátit. 
Právě s ohledem na optimalizaci výdajů Rada města schválila změny v organizační struktuře 
Městského úřadu, kdy dojde ke zrušení některých příspěvkových organizací města (konkrétně 
Bytové  hospodářství)  a  organizačních  složek  města,  tak  aby došlo  k zefektivnění  veřejné 



správy a k úspoře pracovníků a finančních prostředků. A na dokreslení uvádím, že již v r. 
2012 jsme pracovali se sníženým rozpočtem pro veřejnou správu o 500 tis. Kč.

Cesta přes louky:

Toto téma je skutečně záležitost, která zaměstnává Radu města již téměř 2 roky. V podstatě se 
jedná o stížnost pisatele – člena Rady města Jaroslava Samsona Lenka na znemožnění mu 
příjezdu k jeho pozemkům v Sedlci z Malé Strany přes pozemek soukromého vlastníka ing. 
Cheníčka.  Rada  města  si  k uvedené  problematice  vyžádala  stanovisko několika  právníků, 
policie, hasičů, územního plánu, životního prostředí, odboru výstavby, silničního správního 
úřadu a v neposlední řadě stanovisko JUDr. Kočího, právníka Krajského úřadu Plzeňského 
kraje,  vedoucího  oddělení  dopravně  správních  agend.  Z tohoto  stanoviska  jednoznačně 
vyplývá,  že  město  nemá  žádné  zákonné  možnosti  uplatňovat  na  vlastníkovi  soukromého 
pozemku odstranění překážky z jeho pozemku, pokud existují i jiné příjezdové cesty (v tomto 
případě od Sedlce a podle soudní judikatury je v tomto případě dát přednost soukromému 
vlastnictví (toto stanovisko je doloženo např. nálezem Ústavního soudu). Dle tohoto vyjádření 
je teoreticky možné zřídit  věcné břemeno, ale ne pro širokou veřejnost a jednalo by se o 
užívání cizího pozemku k chůzi a k jízdě z titulu práva odpovídajícímu věcnému břemeni. 
Toto ale předpokládá dohodu o zřízení věcného břemene. Proto v uvedené věci dále jednáme 
s ing. Cheníčkem. A poznámka pisatelů o „mocné lobby“, která prosazuje zájmy kamarádů 
nad zájmy občanů,…k tomu není co dodat. Není to spíše tak, že právě člen Rady nemůže 
prosadit své osobní zájmy? Věřte, že i když stanoviska všech orgánů se Vám, vážení pisatelé, 
nelíbí, tak město může postupovat pouze podle platné legislativy a nemůžeme ji upravovat ani 
pro pány radní! Nebo, že by se jednalo o vyřizování nějakých osobních účtů z minulosti?

Obraz vedení města:

Další  informace pisatelů o tom, že hledám zdroje dnešních problémů v údajných chybách 
předminulého vedení, je zcela vytržena z kontextu. Nevím o jakých „dnešních“ problémech 
pisatelé hovoří. Domnívám se, že se v žádných zásadních problémech netopíme. Myslím, že 
se nám některé věci daří, jiné vyžadují delší řešení. A poukazování na přehnané přisvojování 
si úspěchů za akce, které byly zahájeny či připravovány předminulým vedením  města? Mají 
snad pisatelé na mysli projekt na Kanalizaci Malá Strana Sedlec a rozšíření ČOV, jejímž byli 
oni sami kritiky. A i v programu sdružení Volby pro Starý Plzenec a Sedlec bylo zrevidovat 
tento projekt! Myslím, že se nejedná o žádné přehnané přisvojování si úspěchů, když napíšu, 
že zahájit tuto stavbu vyžadovalo stovky jednání, času, práce, nervů a napravování chyb právě 
z minulosti!  Tak např.  prohlášení  z minulosti,  že  město  nebude na tuto  stavbu uplatňovat 
nárok na odpočet DPH, bylo mylné a stálo by město zhruba 50 mil.  Kč, které by muselo 
zaplatit ze svého rozpočtu, protože částka odpovídající DPH je neuznatelným výdajem dotace. 
To, že se nám podařilo změnit toto rozhodnutí, že město bude uplatňovat nárok na odpočet 
DPH,  ušetřilo městu částku cca 50 mil. Kč. Další rozhodnutí z minulosti týkající se právě této 
stavby ohledně koncesního řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury, 
bylo  také  zpracováno  špatně.  Koncesní  řízení  na  výběr  nového  provozovatele  bylo 
zpracováno na tři  roky,  což je zcela v rozporu s podmínkami dotace a vystavilo by město 
vrácení téměř celé dotace! Upozorňuji,  že dotace je 185 mil.Kč! V současné době se celé 
koncesní  řízení  předělává,  tak  aby odpovídalo  metodice  a  podmínkám dotace.  Jako další 
příklad uvedu, pozastávku dotace z 1.etapy kanalizace, která se realizovala právě v dobách 
předminulého vedení. To, že městu nebylo vyplaceno v rámci 1.etapy kanalizace částka 5 mil. 
Kč z přiznané dotace a tuto částku nikdo v minulosti nepožadoval zpět je zarážející. To, že 
jsme získali pro město zpět z pozastavené dotace částku 4,5 mil. Kč po více než čtyřech letech 
nepovažuji za laciné se „zviditelňování“! A mohla bych v těchto příkladech pokračovat např. 



prodejem  plynovodu,  který  také  v minulosti  nikdo  neřešil  a  nám  se  podařilo  získat  do 
rozpočtu  města  částku  1,6  mil.  Kč.  Záležitosti  kolem Bytového  družstva  Andrejšky,  kdy 
výstavba  byla  realizována  právě  v době,  kdy  ing.  Císař  byl  členem  Rady  města,  nejsou 
dořešeny dodnes! Nebo si myslíte, vážení pisatelé, že jsou toto jen laciná gesta! Za každým 
takovým krokem stojí tvrdá práce. 

Vyjádřím se i k další poznámce pisatelů, týkající se postoje při vyřizování úrazu učitelky ZŠ 
Sedlec. Informace, že vedení města přistupuje k sedlecké škole s despektem a při vyřizování 
pracovního úrazu učitelky ZŠ nepostupovalo objektivně, je pouze výplodem fantazie pisatelů. 
Pro objasnění bych uvedla, že v ZŠ Sedlec došlo k pracovnímu úrazu učitelky Čepkové, která 
zaslala městu jako zřizovateli stížnost na „nestandardní“ postup ředitelky ZŠ při vyřizování 
jejího pracovního úrazu. Rada města se touto stížností zabývala, prověřila všechny okolnosti, 
vyžádala  si  potřebná  vyjádření  a  přijala  několik  usnesení.  Názor  pisatelů,  že  vyřizování 
stížnosti učitelky Čepkové nesvědčí o zájmu po objektivitě a přednost zde dostaly zcela jiné 
zájmy, už vůbec nechápu. O jakých jiných zájmech pisatelé hovoří? Absurdní je závěr celé 
situace, a to že učitelka s více než 20letou praxí už na této škole nepracuje. 

Poslední  poznámka týkající  se nedostatku tolerance a  zneužívání  formálních chyb občanů 
v jejich  žádostech,  či  neprojednávání  těchto  záležitostí  v radě  či  zastupitelstvu,  je  zcela 
nepravdivá. Jako příklad uvádějí pisatelé stížnost paní Hemrlové a občanů Podhradní ulice. 
Na tuto odpověděl tajemník města příslušný k vyřizování stížností občanů, dále byla stížnost 
řádně projednána v Radě města a zároveň v Zastupitelstvu města. Uvedená stížnost se týkala 
pasení skotu ing. Cheníčka na lukách na Malé Straně a s tím souvisejícím zápachem v této 
lokalitě.  K této  stížnosti  bylo mimo jiné svoláno místní  šetření  za  účasti  zástupců odboru 
životního  prostředí  Magistrátu  města  Plzně,  povodí  Vltavy  jako  správce  vodního  toku, 
pracovnice životního prostředí MěÚ Starý Plzenec, zástupců města a občanů Malé Strany. 
Z uvedeného  šetření  byl  pořízen  zápis,  ve  kterém  je  jednoznačně  konstatováno,  že  ing. 
Cheníček  neporušuje  žádné  zákonné  normy.  Dále  bylo  konstatováno,  že  zápach  může 
způsobovat  vypouštění  fekálií  z nemovitostí  v Podhradní  ulici  na  luka.  Na  základě 
projednávané stížnosti a usnesení Zastupitelstva města č. 18.16/2012 ze dne 10.12.2012, byli 
občané  z Podhradní  ulice  vyzváni  v souladu  se  zákonem  o  vodovodech  a  kanalizacích 
k předložení  dokladů,  jakým  způsobem  likvidují  odpadní  vody.  Tento  krok  se  některým 
občanům z Podhradní ulice jeví jako diskriminující. Proč ale toto považují za diskriminující, 
když všichni občané našeho města platí vodné a stočné, nebo ti,  kteří nejsou připojeni na 
kanalizaci, platí za vývoz jímky a na Malé Straně nemusí? 

Co dodat závěrem? Někdy mi přijde, že řešíme zbytečné „žabomyší války“, které nám berou 
čas a  sílu  na řešení  smysluplnějších věcí.  Je nepříjemné řešit  tuto  situaci  prostřednictvím 
Radyňských listů, ale nemohu nechat zprávu pisatelů bez vysvětlení. 

Nebo snad pisatelům vadí, že jsem odmítla „strategii“ KDO NIC NEDĚLÁ, NIC NEZKAZÍ, 
nebo  je  snad  lepší  přirovnání  „KAŽDÝ  DOBRÝ  SKUTEK  MÁ  BÝT  PO  ZÁSLUZE 
POTRESTÁN“, či snad „BĚDA MUŽUM, KTERÝM ŽENA VLÁDNE“, nebo se jedná o 
obyčejnou uraženou mužskou ješitnost. 

Je pravda, že „dusno“ na Radě města je od doby, kdy ing. Císař nebyl jmenován jednatelem 
PRONAPu a Samson Lenk nemůže jezdit ke svým pozemkům v Sedlci z Malé Strany. Je to 
jen  snaha  o  prosazení  svých  zájmů  nebo,  že  by dokonce  snaha  o  zneužívání  pravomoci 
veřejného činitele ve svůj prospěch, či jen zakrývání vlastní nečinnosti pod hlavičkou blaha 
pro všechny občany?



Vážený  pane  Císaři,  vážený  pane  Lenku,  Vaše  přání,  aby  naše  město  bylo  řízeno 
transparentně a výhradně ve prospěch všech jeho občanů, je i mým přáním. Jen nevím, jestli 
Vaše  argumenty  nejsou  vedeny  spíše  těmi  osobními  zájmy,  tj.  zájem  ing.  Císaře  dělat 
jednatele PRONAPu za pravidelnou měsíční odměnu nebo zájem Jaroslava Lenka používat 
cestu přes luka ke svým pozemkům. Pokud se mýlím, tak se pisatelům předem omlouvám. 
Věřím, že každý čtenář si udělá svůj vlastní názor.

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu mohu doložit zápisy z jednání Rady města, 
zápisy  z jednání  Zastupitelstva  města,  vyjádřeními  právníků,  dotčených  orgánů,  zápisy 
z jednání hodnotících komisí,…

A snad v příštím vydání Radyňských listů to bude na „veselejší notu“.  

Přeji všem spoluobčanům hezké dny do nadcházejícího jara a sobě pevné nervy!

Vaše starostka Vlasta Doláková


