
 - 46 - 

Opravy a úpravy budov 

V roce 2015 někteří majitelé domů nechali udělat nový plot, střechu, nechali vyměnit okna 

nebo jinak opravili či upravili svůj dům. Začalo se také se stavbou jednoho nového domu. 

Č. p. 3 - nová okna a střecha na stodole 

Hana Marková nechala v létě 2015 na svém domě č. p. 3 vyměnit okna. V roce 2015 byla 

také dokončena výměna krytiny na střeše stodoly u jejího domu.  

Č. p. 11 - nový plot 

František Dudek na podzim 

2015 nechal posunout plot 

u zahrady před svým domem 

č. p. 11. Stará podezdívka 

pod plotem byla zbourána.  

Hranice pozemku byla 

posunuta blíže k domu. 

Část svého pozemku totiž 

pan Dudek prodá obci, 

aby mohla být rozšířena 
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silnice před zahradou. 

Na podzim byla nově 

vyzděna zídka a dán na ní 

nový plot, byla také 

posunuta brána a branka. 

U sousedního pozemku 

Marie Dostálové byl také 

o kousek posunut plot, 

aby mohla být rozšířena 

silnice. Část nově vy-

tvořené silnice byla 

udusána a zpevněna pro-

zatím štěrkem. 

 

Č. p. 15 - úprava podkroví a nová střecha 

Manželé Jakubcovi nechali na svém domě č. p. 15 udělat v létě 2015 novou střechu 

a upravili podkroví domu na obytné místnosti. 
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Č. p. 22 a 23 - nový plot okolo zahrady 

a domu 

Jan Růžička dokončil v roce 2015 nové 

oplocení svých domů č. p. 22 a 23. V mi-

nulých letech vyzdil sloupky na plot 

a v tomto roce dokončil i dřevěné výplně 

mezi sloupky. 

 

 

Č. p. 48 - nový plot okolo zahrady 

I v roce 2015 pokračovali opravy 

domu č. p. 48 i úpravy zahrady. 

Zuzana Janečková nechala udělat 

nový plot okolo zahrady. 
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Č. p. 49 - rekonstrukce domu 

V roce 2015 se novou majitelkou domu č. p. 49 stala Martina Břečťanová, předchozím 

majitelem byl její otec František Břečťan z Merklovic. V létě 2015 se začalo s rekonstrukcí 

domu, byla vyměněna okna a přistavěn zastřešený vchod do domu. 

 

Č. p. 53 - ukončení rekonstrukce 

 

V roce 2015 pokračovala 

rekonstrukce budovy 

č. p. 53, Zářeckých. 

Na podzim byl přidělán 

ode zdi na severní straně 

přístřešek k budově. 

Na této zdi byla udělána 

nová fasáda. Do vchodu 

a východu z přístřešku 

byla přidělána vrata.  
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Č. p. 56 - nová okna 

Martin Kalousek nechal v roce 2015 na svém domě č. p 56 vyměnit okna. 

 

Č. p. 98 - nová střecha 

Manželé Vavruškovi nechali udělat v roce 2015 na stodole u č. p. 98 novou střechu.  

 

Č. p. 104 - Vladislav Kwasniak 

Na konci roku 2014 koupil Vladislav Kwasniak z Polomi dům č. p. 104 a v roce 2015 

začal dům rekonstruovat. Byla provedena výměna oken, opravena střecha a udělány 

i vnitřní úpravy. 



 - 51 - 

Č. p. 108 - nová střecha 

Manželé Břečťanoví nechali na jaře 2015 vyměnit krytinu na střeše svého domu. 

 

Č. p. 110 - přístřešek 

Josef Vašátko v roce 2015 přistavěl před garáž svého domu č. p. 110 přístřešek. 

 

Č. p. 122 - nový dům 

Manželé Havlovi začali na podzim roku 2015 se stavbou svého domu č. p. 122 

naproti hasičárně. Do konce roku byla udělána základová deska domu. 


