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Oprava budovy - č. p. 53 

V roce 2013 pokračovala rekon-

strukce budovy č. p. 53, Zářeckých. 

V létě byly odstraněny betonové 

panely sloužící jako plot k hlavní 

silnici a místo nich zde byla vy-

zděna nová zeď. Zeď byla vyzděna 

i ve dvoře Obecního úřadu do polo-

viny budovy č. p. 53. Tato zeď nyní 

tvoří hranici pozemků.  

V roce 2013 byla nově vydlážděna terasa 

u vchodu do budovy zeleným pískovcem 

a sokl budovy na východní straně byl 

obložen také zeleným pískovcem. 

Po obvodu budovy z jižní a východní strany 

byly osazeny obrubníky a pás mezi nimi 

a budovou byl vysypán drtí ze zeleného 

pískovce. 
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Nový přístřešek - č. p. 62 

Červinkovi zbourali garáž přistavěnou 

u domu a místo a vedle ní postavili 

přístřešek na auta.  

 

 

Nový plot - č. p. 87 

Petra Kochová nechala oplotit přední část 

pozemku u svého domu. 

Nový přístřešek - č. p. 93 

Manželé Dědkovi udělali na svém domě v roce 2013 novou střechu a ke konci roku 

zastřešili balkón. 
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Nový přístřešek - č. p. 113 

Manželé Provazníkovi postavili na konci roku 2013 vedle svého domu dřevěný přístřešek 

na traktor.  

Nový dům - č. p. 116 

Jindřich Husák začal se stavbou domu v lé-

tě 2010. V roce 2013 proběhli dokončovací 

práce a v srpnu se do domu nastěhovali 

manželé Rislerovi s rodinou. Během roku 

postavili u domu dva přístřešky a zasadili 

okolo domu tůje a další rostliny.  
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Nový přístřešek - č. p. 117 

Pavlína a František Veverkovi pokračovali 

s úpravami okolo svého domu, do kterého 

se nastěhovali v roce 2011. V roce 2013 

dokončili stavbu garáže a vzadu přistavěli 

k domu přístřešek. 

 

 

Nový zahradní domek a úpravy okolo 

domu - č. p. 118 

Radka a Roman Čermákovi pokračovali 

s terénními úpravami okolo svého domu, 

do kterého se nastěhovali v roce 2011. 

Vydláždili cestičky okolo domu zámkovou 

dlažbou, dokončili oplocení svého pozemku 

a na zahradě začali se stavbou zahradního 

domku. 
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Fasáda a úpravy okolo domu - č. p. 119 

Lucie a David Šafkovi začali se stavbou 

svého domu na jaře 2010 a v létě 2012 

se do domu nastěhovali.  V roce 2013 bylo 

dokončeno zateplení fasády a udělána nová 

fasáda v kombinaci žluté a šedé barvy. 

V tomto roce pokračovali Šafkovi také 

s terénními úpravami okolo domu.  

Úpravy okolo domu - č. p. 120 

Monika a Petr Kovaříčkovi pokračovali 

s terénními úpravami okolo svého domu, 

do kterého se nastěhovali v roce 2011. 

Urovnali a nechali vyasfaltovat příjezdovou 

cestu k domu a udělali fasádu na garáži. 

 

 


