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ZPRÁVY Z  
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA  2022 

 voleb do Zastupitelstva 
obce, které se konaly ve dne 23. a 24. z  

 
-  celkového  

Výsledky: 
1. SNK PRO ROZVOJ OBCE Celkem: 3519 

Zvolení 
zastupitelé 

Roman Satrapa  
Jana Selicharová  

  
Pavel Hozák  

  
Jarmila Pomykalová  
Milan Štoudek  
David Trojtler  

2.  
 

Celkem: 895 

Zvolení 
zastupitelé 

 
Vlastislav Doležal  

3.  Celkem: 2068 
Zvolení 
zastupitelé 

Josef Hozák  
  

  
Rostislav Jagoš  
Jitka Mauerová  
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Volební strana Základ pro 
porovnání 
k hranici 

P
k základu v % 

SNK PRO ROZVOJ 
OBCE

3519 15 6482,00 54,28 

Komunistická strana 895 11 4753,46 18,82 

2068 15 6482,00 31,90 

Celá zpráva o výsledku voleb je k dispozici na webových stránkách obce – 

ubírala naše obec.

Výsledky projednání usnesení, zpráv a informací z Ustavujícího zasedání 

zprávu o výsledku voleb

pro výkon funkce místostarosty ve volebním období 2022 až 2026 bude jeden neu-

Volí:

pro rozvoj obce. Velice si vážíme Vaší podpory, protože ji vnímáme jako velmi dobré 
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zastupitelstvu, které mi dalo jednohlasnou podporu v 
S to 

složit z ešit – les, 
stavebnictví – investice, pozemky – 

li za pomoci 

starosta
Roman Satrapa 

eské pošty v 

poštu s.p. s 
 plánovaný termín provozu pošty Partner je 

od 1.11.2022.   
 obci doposavad 

a že pokud v obci najdou zájemce o poštu Partner, tak dojde k 

 období od 1.11.2022 – 30.11.2022 
 08:00 – 11:00 19:00 – 20:00 

Úterý 08:00 – 11:00 
 08:00 – 11:00 19:00 – 20:00 
 08:00 – 11:00 

Pátek 08:00 – 11:00 

Svitavy 2,

08:00 – 18:00 
Úterý 08:00 – 18:00 

 08:00 – 18:00 
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 08:00 – 18:00 
Pátek 08:00 – 18:00 

Sobota 08:00 – 12:00 

Zprávy ze ZŠ 
  lahvi 

Na prvním stupni v  
pozorujeme, zapisujeme, zkoumáme, získáváme nejen znalosti, ale i zážitky. 

 lahvi. Nakopali jsme si hlínu, 
zasadili rostlinky z 

o fotosyntéze, která nám udržuje ekosystém v chodu. Objevili jsme v 
 se nám tam dostali omylem. Máme tam pavouka, mravence, stonožku, 

 
  slé, propojené a 

 
 budoucnu 

 
Ing. Božena Hronová 
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,
– chodíte na všechny naše akce, zápasy, 

kroužky a vkládáte spoustu energie do fungování celého našeho spolku, který se za 

financují všechny naše kroužky, akce, fotbalové týmy a modernizace areálu, které je v 

nám ozvete na mail tjradimer@email.cz s žádo

Josef Hozák 

Sbor 

 s 

 hornímu ZD, kde byl nahlášen požár kravína. 

Lukáš Moravec 
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OSTATNÍ 
Nabídka lekcí -  

  
i 

-40 let, ovšem není to striktní omezení. 

  
 

 lukas.brus@seznam.cz 
Brusenbauch). 

 
Lukáš Brusenbauch 
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AAdventní tvo ení, 

rozsv cení váno ního 
stromu,  

váno ní jarmark 
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