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V posledních týdnech se opět značně zvýšil výskyt
černých skládek po celém katastru obce – postranní prostory, lesní cesty, hnízda tříděného odpadu.
Bohužel se často stává, že tato hnízda se stávají
odkladní plochou pro pytle se směsným komunálním odpadem či jiným odpadem, který na tato
místa nepatří. Viník v podstatě tímto skutkem zakládá černou skládku. V některých případech se
již podařilo zjistit, kdo tyto skládky zakládá, a podklady byly předloženy na Městský úřad Rumburk
k přestupkovému řízení. Menší přestupky si řešíme po vlastní rovině, převážně ústní dohodou.

Obec Staré Křečany
jako veřejný opatrovník

Též probíhá i častější odchyt volně pobíhajících
psů, zejména v centru obce a kolem školy a školky. Po odchytu bývali psi umisťováni do obecního kotce. Na základě stížností občanů žijících
v blízkosti kotců, kde psi v nočních hodinách
neustále štěkali a vyli, jsme nuceni je převážet
do nejbližšího útulku v Děčíně. Pokaždé se však
snažíme najít majitele psa v co nejkratší době,
abychom psa nevystavovali zbytečnému stresu
a majitele nepříjemnému vyřizování a vysvětlování.
APK

REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
– STŘED OBCE
Počátkem července by měla započít poslední
etapa rekonstrukce veřejného osvětlení. Jedná se
o střed Starých Křečan kolem návsi a bude vyměněno 78 svítidel včetně sloupů. Zároveň chceme
upozornit všechny majitele pozemků, že v průběhu července bude probíhat pracovníky ČEZ
distribuce ořezu stromů zasahujících do ochranného pásma kolem vedení elektrického napětí.
Dále chceme poprosit občany, kterým nové veřejné osvětlení příliš osvětluje jejich nemovitost
či pozemek, aby informovali obecní úřad. Obrátit se na nás ovšem můžete i v případě, pokud
se domníváte, že osvětlení je nedostatečné a je
potřeba„přidat“.
Luděk Pešek

foto: Lukáš Černý

Možná, ani nevíte, co vše obec musí vykonávat
… přesto, jistě znáte Domov Brtníky (dříve Domov pro osoby se zdravotním postižením).
V tomto zařízení, které spadá pod naši obec,
žijí lidé, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci
v důsledku mentálního hendikepu. Opatrovnictví slouží k ochraně jejich zájmů a práv. Jedná se
o závažné situace, kdy soud omezí jejich svéprávnost, a o situace, kdy nestačí mírnější opatření.
Svéprávnost může být omezena dle závažnosti
a v různé míře. Opatrovník pak zastupuje opatrovance při jednáních, která podle rozhodnutí

soudu není schopen tento člověk – opatrovanec
samostatně zvládnout. Pokud soud nenalezne
jinou vhodnou příbuznou či blízkou osobu pro
roli opatrovníka, jmenuje zpravidla obec, kde má
opatrovanec bydliště. Tuto funkci pak vykonává
starosta obce nebo starosta pověří výkonem
této funkce pracovníka úřadu.
Pro Domov Brtníky vykonáváme veřejnou funkci
opatrovníka pro 35 osob a další 3 lidé žijí mimo
pobytovou sociální službu.
Během opatrovnické funkce se obec Staré Křečany, jakožto veřejný opatrovník, vypořádává

jak s běžnými opatrovnickými záležitostmi, tak
i s vážnými, které je nutné schválit příslušným
soudem (jedná se o tzv. schválení právního jednání za opatrovance).
Veřejné opatrovnictví zahrnuje kromě jiného
cesty k soudním jednání (okresní soud Děčín),
dědická řízení, dojíždění k lékaři s opatrovancem,
na úřady (vyřizování záležitostí opatrovanců –
ZTP, OP, dávky z ÚP, ID,...) a korespondence s tím
spojená apod.
Lidé si často neumějí představit, co znamená
opatrovnická funkce, a proto si ji zaměňují se
sociálním pracovníkem, přestože to jsou dvě odlišná zaměření.
Lenka Jakubů
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PŘIPRAVTE SE NA ZDRAŽOVÁNÍ
ÚHRADY ZA ODPAD
Od ledna 2019 jsme změnili systém plateb v odpadovém hospodářství. Přešli jsme z poplatku
za osobu na úhradu za nemovitost. Výše úhrady
se odvíjí od velikosti nádoby a četnosti svozu.
Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon
o odpadech, který obsahuje mnoho změn,
ale jen několik se jich projeví v naší praxi. Předně budeme nuceni zvýšit smluvní
úhradu „za popelnici“. Ročně od občanů vybereme cca 700 tis. Kč, ale svozové firmě za
likvidaci odpadu uhradíme 2,8 milionu Kč.
Občané jsou schopni vytřídit až 49 % odpadu
a za to pak obec získá odměnu ve výši 360 tis.
Kč/rok, ale i tak jsme ve ztrátě 1740 tis. Kč a to
nepočítáme úklid černých skládek, vytřídění
odpadu na sběrných hnízdech separovaného
odpadu. Za rok 2020 obec Staré Křečany vyprodukovala 525,99 tun odpadu.
Od letošního roku se zvýšil poplatek za uložení na skládku o 300 Kč za tunu a každý
další rok se bude navyšovat až do roku 2029
na částku 1850 Kč/t. Obec je povinna uhradit také poplatek na rekultivační rezervu ve
výši 45 Kč/t pro rok 2021 a dále pak se bude
zvyšovat až na 145 Kč/t. Obec může získat
slevu na poplatku za uložení na skládku, ale
jen do 200 kg na jednoho obyvatele pro rok
2021, ale pro rok 2022 už to bude jen 190 kg
a v dalších letech se bude nadále snižovat.
V letošním roce bychom se slevou mohli vy-

držet do srpna, pokud budou občané řádně
třídit, mohlo by to být i déle. Tříděním by se
zvýšila i odměna od firmy EKO-KOM.
Další položkou navyšující cenu za likvidaci
odpadu je inflace. Ve smlouvě se svozovou
firmou máme ujednání o inflační doložce,
tedy, že každoročně se cena služby Dodatkem smlouvy navyšuje o inflaci vyhlášenou
ČSÚ - od 1. 7. 2021 o 3,2 %.
Z výše uvedeného vyplývá, že budeme muset s účinností od období 11/2021 – 4/2022
ZVÝŠIT ÚHRADU ZA LIKVIDACI ODPADU.
Vzhledem k tomu, že se bude nadále navyšovat poplatek za uložení na skládce i rekul-

tivační poplatek a snižovat sleva na občana,
bude potřeba zvyšovat cenu i v příštích letech, pravděpodobně každé dva roky. Níže
uvádíme tabulku úhrad za popelnici na jedno období (tj. 6 měsíců) dle velikosti nádoby
a četnosti svozů.
Jsme si vědomi, že zvyšování cen je nepopulární krok, ale vzhledem k celkové ekonomické situaci, kdy rostou ceny všeho kolem, i my
se musíme chovat hospodárně a není možné
likvidaci odpadu dotovat jednou desetinou
obecního rozpočtu.
Jindřiška Rejzková – místostarostka
řízení odpadového hospodářství

TABULKA ÚHRAD ZA LIKVIDACI
ODPADU NA OBDOBÍ ŠESTI MĚSÍCŮ
DLE VELIKOSTI NÁDOBY A ČETNOSTI SVOZŮ
Objem nádoby (litr)

Týdenní svoz (Kč)

14denní svoz (Kč)

240

3300

1650

120

1650

825

80

1100

550

60

825

413
Květa Božiková, hlavní účetní obce

Chirurgové z Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem začali operovat v Rumburku
Operační sály v Lužické nemocnici v Rumburku začali tento týden využívat chirurgové
z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Jednalo se o výkony odpovídající vybavení
a možnostem rumburské nemocnice. Vedení
Krajské zdravotní, a. s., tak potvrdilo svá předchozí tvrzení, že mu jde o efektivnější využití
nemocničních kapacit tak, aby se vyšlo vstříc
obyvatelům Ústeckého kraje, kterým byly
kvůli pandemii covidu-19 odložené plánované operace.
„Vše dopadlo skvěle. Musím pochválit nejen své kolegy z Masarykovy nemocnice, ale
také personál rumburské nemocnice. Všichni
odvedli plně profesionální výkon na vysoké
úrovni,“ komentuje spolupráci s Lužickou
nemocnicí MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem. Lékaři v Rumburku odoperovali pacienty připravené k plánovaným
operacím žlučníku a kýly.
V nastavené spolupráci bude Krajská zdravotní, a. s., pokračovat. „Ukazuje se nám, že
je to jedna z cest, jak ulevit dalším našim za-
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řízením. Pacientů na plánované výkony čeká
opravdu hodně, proto jim v případech, kde to
je možné, nabízíme možnost operace v rumburské nemocnici. Nemusí tak prodlužovat
své zdravotní problémy,“ říká generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Petr Malý,
MBA.

Lužická nemocnice se stane oficiálně součástí
Krajské zdravotní, a. s., již o letošních prázdninách,
konkrétně 1. července. Cílem vedení společnosti
je vybudovat z Lužické nemocnice zařízení, které
bude poskytovat pacientům plně profesionální
péči odpovídající dnešním standardům.
Krajská zdravostní, a. s.

foto: pexels.com
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Chovatelé poštovních
holubů Staré Křečany
Každý měsíc vám představíme jednoho chovatele z naší organizace
Jmenuji se David Melichar, je mi 28 let
a chovám poštovní holuby.
K holubům jsem se dostal přes mého otce, který holuby choval od svého mládí. Vlastní chov
mám od roku 2007, otec sice už nezávodí, ale
o holuby se zajímá dodnes. Můj holubník se sklá-

dá ze tří oddělení: oddělení chovných, oddělení
holoubat a závodní oddělení. Začínal jsem s holuby, které jsem měl od svého otce a ostatních
chovatelů z MS Staré Křečany. Postupně jsem
chov obměňoval a doplňoval holuby od dalších
chovatelů, většinou ze Slovenska, například L+P
Chytil, Milan Blahovský, Pavol Tasáry aj.

Den dětí a vítání prvňáčků
První červen je mezinárodním dnem dětí.
Účelem tohoto svátku je podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. Naše škola
oslavila tento významný den tak, že všem
žákům připravila pohádkovou cestu za pokladem. Než jsme se však vydali za pokladem, přivítali jsme 11 budoucích prvňáčků,

kteří prošli slavnostní branou do budovy
školy. Předškoláčci obdrželi uvítací balíček
a pak se vydali za dobrodružstvím. Podmínkou pohádkové cesty bylo nejdříve splnit
12 zábavných úkolů sportovního a vědomostního rázu. Děti plnily úkoly ve dvojicích a předškoláčci v doprovodu starších
žáčků čtvrťáků. Po splnění všech úkolů ob-

držely všechny děti diplom, který si mohly
vybarvit. Na závěr se všichni rozprchli po
areálu školy a hledali poklad. Ten bedlivě
střežil pirát, kterým jim pomáhal v hledání.
Nakonec se dětem podařilo poklad najít.
Uvnitř truhly na ně čekalo sladké překvapení i s pěkným dárečkem pro každého. Velké poděkování patří paní učitelce P. Bubeníkové, která celou hru pro děti připravila
a zorganizovala.
I. Stejskalová

Konec školního roku se blíží…

foto: pexels.com

Rozvolnění covidových opatření
nám konečně umožnilo pořádat různé aktivity a zúčastňovat
se různých akcí... Paní učitelky
toho samozřejmě využily a děti
se tak mohly těšit z různých
pohybových aktivit venku: cyklovýlet, přírodovědné výšlapy,
charitativní akce (viz fotogalerie). Navštívil nás i „Tonda Obal“
a děti si tak opět uvědomily, jak
je důležité naši přírodu a Zemi
chránit a nezatěžovat ji odpady.
Všechny třídy zavítaly i do měst-

ské knihovny v Rumburku, kde na ně čekal
pestrý program. Na začátku června jsme se
přivítali s budoucími prvňáky, kteří prošli do
školy slavobránou, a teď jsme se rozloučili
s páťáky, kteří prožili netradiční odpoledne
i s přenocováním ve stanech. Před námi je
ještě školní výlet, akce Bubnování a příští týden už bude jen ve znamení třídních prací
a vysvědčení. I o prázdninách bude ve škole
rušno, protože v rámci projektu OÚ a dotace EU se zrealizuje výstavba bezbariérového
výtahu, který byl podmínkou pro vybudování PC učebny.
M. Macková
STAROKŘEČANSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2021
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Plk. Ing. Eduard Mach
Narodil se 14. března 1911 do pražské obchodnické rodiny. Ve svých 10 letech přišel
o otce a ve 12 o matku. Vyrůstal v internátních ústavech. Během studia na obchodní
akademii chytal za fotbalový klub DFC Prag
(sportovní organizace německé a židovské
komunity v Praze). Vrchol své kariéry neprožil však na poli sportovním, ale válečném.
V Liberci v roce 1937 byl zařazen do útvaru
SOS (Stráž obrany státu). Při hlídkové službě na hranicích zadržela jeho skupina tlupu
mladých ozbrojených Němců s nacistickým
tiskovým materiálem. Pak proti nim vystupoval u soudů jako svědek. Tím se zapsal do
seznamu vlastenců, na jejichž likvidaci měli
nacisté zvláštní zájem. Po odstoupení Sudet
Německu se vrátil se ženou do Prahy. V následujících měsících musel urychleně opustit

svou vlast, jelikož se o něj začaly zajímat orgány Protektorátu. V červnu uprchl přes Slezsko do Polska. Při napadení Polska pomáhal
jako člen ČS legií bránit Polsko. Během ústupu se dostali na Bílou Rus, kterou potom okupoval SSSR. Tím se dostali s polskou armádou
do zajetí ve Sverlovsku. Následoval přesun
v „dobytčákách“ na východ do pracovních
táborů. Skupina, ke které byl přidělen, měla
však štěstí. Pracovali za stravu na sovchoze
v Kotlubani.
O tři roky později, v únoru 1942, jim bylo
umožněno vstoupit do tvořící se československé vojenské jednotky. Postupně se stal
střelcem, velitelem družstva a zástupcem velitele čety protitankových pušek. Při prvním
bojovém nasazení 1. samostatného československého praporu bojoval v 3. rotě, které
tehdy velel npor. Janko. V bojích u Kyjeva

a Bílé Cerkve již velel protitankové rotě. Později v roce 1944 velel 1. baterii dělostřeleckého pluku. Zúčastnil se i bojů u Dukly. Jeho
bojová činnost byla oceněna řadou vysokých
vyznamenání.
Po válce absolvoval Vojenskou válečnou školu a narodily se mu dvě děti. V roce 1950 byl
velitelem dělostřelecké brigády v hodnosti
podplukovníka a po křivých obviněních byl
28. února 1951 rozkazem generála Čepičky
propuštěn. Musel opustit služební byt, byl
mu zabaven majetek po rodičích a po nařízení musel opustit v co nejkratší době Prahu.
Byt a práci našel v pohraničí. Do Starých Křečan se přestěhoval v roce 1967 a žil zde téměř
do své smrti.
Náš otec byl skromný, čestný, tichý a laskavý
člověk. Nikdy nemluvil o tom, co zažil v zajetí
SSSR, nikdy nemluvil o událostech mezi lety
1945-1951. Díky tomu s největší pravděpodobností nepoznal kriminál padesátých let
a chránil tím i svou rodinu.
Zemřel v tichosti 22. 1. 1980 ve věku 68 let.
Michal Mach, syn

SDH BRTNÍKY
Na požáru v Jetřichovicích, který zachvátil v pátek 18. června odpoledne část lesa
v Národním parku České Švýcarsko, zasahovali také naši hasiči s SDH Brtníky.
V obtížném terénu zasahovalo 14 jednotek a byl vyhlášen třetí stupeň poplachu.
Ohořelé stromy hrozily pádem a stěžovaly
práci požárním jednotkám. Terén byl také
komplikovaný kvůli vysokým teplotám.
Místo požáru bylo však hluboko v lesích
a nebyl tak v ohrožený žádný obyvatel.
Před páteční půlnocí se podařilo oheň o
rozloze zhruba čtvrt hektarů lokalizovat.
Již druhý den probíhalo dohašování požáru. Našim hasičům z SDH Brtníky děkujeme za jejich práci.
Zdroj a fotografie: facebok - Hasiči Brtníky
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foto: facebook SDH Brtníky

foto: Národní park České Švýcarsko

Memoriál Šárky Víchové-Peškové
Po roční přestávce způsobené koronavirovou
situací se letos opět uskuteční mezinárodní cyklistický etapový závod žen Tour de Feminin.
Třiatřicátý ročník se pojede od čtvrtka
8. do neděle 11. července 2021 v oblasti
Šluknovského výběžku, Národního parku
České Švýcarsko a Lužických hor. Závodnice
během čtyř dnů absolvují 340,6 kilometru
a projedou 33 obcemi okresu Děčín. Závod
je zároveň zařazen do programu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje a je také regionálním produktem Českosaského Švýcarska.
Podnik je od roku 1990 zařazen do kategorie
Women Elite UCI 2.2. Díky novému titulárnímu partnerovi se letos oficiálně jmenuje
Škoda Auto Tour de Feminin.
Tváří závodu byl od jeho vzniku v roce 1988
coby hlavní organizátor a ředitel pan Jiří
Vích z Krásné Lípy, který ho založil pro svou
dceru a úspěšnou reprezentantku přelomu
80. a 90. let Šárku. Po jejím skonu v roce
2018 se závod jede rovněž jako Memoriál
Šárky Víchové-Peškové.
Vích v roce 2020 závod předal nové generaci organizátorů ze spolku Mandavan pod
vedením Jana Novoty. Vích je nově čestným
ředitelem závodu.
TÉMĚŘ 200 ZÁVODNIC
Kapacita pelotonu je 176 závodnic, což je limit UCI.
„Už od ledna máme přihlášky maximálního počtu
29 týmů, za každý tým může jet až šest závodnic,“
říká Jan Novota. Dosud nejvíc cyklistek jelo Tour
de Feminin v letech 2016 a 2017 - celkem 182.
„Už teď víme, že některé týmy kvůli covidové situaci musely účast odřeknout, proto
jednáme s náhradníky,“ dodává Novota. Tradičně se očekává účast například polských,
německých či nizozemských družstev.
Česko budou reprezentovat týmy Dukla Praha a Team CykloTrener. Diváky ze Šluknovského výběžku určitě potěší start místních
rodaček – dvojčat Adriany a Viktorie Marschnerových či Ivany Loubkové.
JEDNÁ SE O STARTU SÁBLÍKOVÉ
Ve hře je ale ovšem jedno velké české jméno. „Jednáme o startu Martiny Sáblíkové,“
prozradil Novota. Trojnásobná olympijská
vítězka v rychlobruslení má několik titulů
z domácích cyklistických šampionátů, na severu Čech už dvakrát závodila.
V roce 2014 dojela celkově druhá za Američankou Briannou Walleovou, vyhrála časovku a získala modrý trikot nejlepší vrchařky.
V roce 2012 závod nedokončila.
Podnik je poslední přípravou před olympiádou v Tokiu. „Spolu s ženským Girem d´Italia
je to pro případné olympioniky v pelotonu
poslední možnost, jak se před olympiádou
rozzávodit,“ dodává Novota.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Škoda Auto Tour de Feminin, Memoriál Šárky Víchové-Peškové
33. ročník, 8.–11. července 2021
Celková délka tratě:
340,6 kilometru
1. etapa 13 km: Časovka 8. 7. 2021
16.00 Okruh Rumburské vzpoury
start–cíl: Krásná Lípa – Doubice – Krásná Lípa
2. etapa 102 km: 9. 7. 2021
15.00 Národním parkem
start–cíl: Krásná Lípa – Krásná Lípa

3. etapa 111 km: 10. 7. 2021
15.00 Šluknovskou pahorkatinou
start–cíl: Rumburk – Rumburk
4. etapa 115 km: 11. 7. 2021
10.00 Lužickými horami
start–cíl: Varnsdorf – Krásná Lípa
V závodu je vypsáno 5 rychlostních a 18 vrchařských prémií
Organizační výbor Tour de Feminin
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SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM OSLAVILI

ŠKOLNÍ VÝLET
Ve středu 23. 6. podnikla celá ZŠ pěkný výlet
do soukromé sklárny PAČINEK v Kunraticích
u Cvikova. Postupně po skupinkách jsme
zhlédli výrobu skleněných produktů uměleckého sklářství, dvě přilehlé galerie i zahradu
se skleněnými doplňky. Žasli jsme, co všechno se dá ze skla vyrobit. Potom jsme absolvovali Hastrmanovu stezku v nedalekém Brništi,
kde jsme prošli krásnou přírodou. Výlet jsme

Iva Šimková
ze Starých Křečan oslavila 60 let

Zdeněk Štáhlavský
ze Starých Křečan oslavil 70 let

Věra Fafláková
z Brtníků oslavila 70 let

Jan Marek
z Kopce oslavil 70 let

OKÉNKO
TECHNICKÉHO
STŘEDISKA

zakončili „za Branou snů“ prohlídkou vytesaných soch do pískovcových skal a dřevěných
soch podél stezky. Počasí nám přálo, nálada
byla skvělá. Úplnou tečkou byla ještě před
odjezdem výborná zmrzlina za chování všech
žáčků a pro radost všem z vydařené akce. Vraceli jsme se příjemně unaveni a obohaceni
o spoustu zážitků.
M. Macková

Beseda Tonda Obal
a loučení s páťáky
V pátek 18. 6. k nám přijel p. Jan Štika na besedu „Tonda Obal“. Beseda byla živá a hlavně
děti dokazovaly, že třídění odpadu jim není
cizí. Všechny úkoly jsme splnili na výbornou
a dostali jsme malé odměny. Beseda se všem
líbila, byla velmi zajímavá a poučná.
Odpoledne se PÁŤÁCI, paní učitelky a asistentky sešli u p. ředitelky M. Mackové na zahradě.
Po malém občerstvení jsme si udělali výšlap

na Karlovu výšinu, odkud byl překrásný výhled
na Rybniště, Doubici a okolí. Cestou zpět jsme
nasbírali dříví na táborák. Pak přijeli rodiče
a postavili stany. Společně jsme si zahráli různé
soutěže a hry, opekli si špekáčky. Po setmění
proběhla stezka odvahy, kterou všichni úspěšně splnili. V sobotu po snídani a úklidu stanů
jsme se spokojeni rozjeli do svých domovů.
I. Nekolová

Pravidelně vám přinášíme zprávy z technického střediska obce. Značná část z nás se
podílela na sekání trávy po celém katastru
obce, v těchto dnech by už měla být posekaná většina příkopů a ostatních travních
ploch. Probíhala menší oprava místní komunikace přes kopec na Zahrady kolem
pošty. Došlo i na větší rekonstrukci vybavení
Brtnické vodárny. Zajišťovali a uskladňovali
jsme stavební materiál z rozebírané střechy
bývalého úřadu. Bohužel jako každý měsíc
jsme likvidovali černé skládky.

Dobývání sociální sítě aneb vlastní turistický portál
Už asi víte, že naše obec má dvě facebookové
stránky. Jedny oficiální pro obec a jedny veřejné
pro všechny možné informace. Na oněch stránkách se prakticky dozvíte o nejnovějším dění
v naší obci, Také zde najdete několik historických
pohlednic a informace o historii obce. Nechybí
zde ani zpravodajství. Vím, že je v dnešní době
ale dost lidí, kteří facebook nemají, proto vzniká
společně s facebookovou stránkou i informační turistický portál naší obce. Vzniká nezávisle

a jeho spuštění proběhne začátkem července.
Informace, zajímavosti a vše, a co se děje na
Facebooku, bude také na webových stránkách,
kde budou i tipy na výlet. Pokud chcete projekt
podpořit, a třeba přidávat informace budu samozřejmě jedině rád. Vše najdete na www.naseobec.online. Název webových stránek jen neutrální, aby nedocházelo ke sporům, jak se mají
stránky jmenovat. Zde také budete mít možnost
dávat informace z okolních obcí. Čím více infor-

mací tím lépe. Stránky během července doplní
také o e-shop, kde se podnikatelé naší obce
mohou představit a využít tak prostor pro svoji
prezentaci.
Lukáš Černý, autor projektu
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