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Zveme Vás na letošní 
DRAKIÁDU na koupališti  
28. října 2022 od 14:30. 

Budeme opékat buřty a na zpáteční 
cestu si děti posvítí lampionky. Pojďme 
se ve sváteční den sejít a užít si společné 
odpoledne. Srdečně zveme děti i dospělé.

Proběhlo také jmenování 
zastupitelů, místostarosty  

a starostky obce. 
Více na druhé straně 

Rádi bychom vám poděkovali
za důvěru, kterou jste nám
svou volbou dali. 
Novinky na druhé straně 
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POČAPELSKÉ
NOVINKY

NOVÝ
KALENDÁŘ 2023
Právě pracujeme na novém
Počapelském kalendáři pro rok 
2023. Dejte nám vědět, pokud 
byste v kalendáři ocenili něco 
navíc, co Vám chybí.

ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny zatím 
neměníme, tedy každou středu 
od 18:00 do 19:00 hodin.

PODNĚTY KE 
ZMĚNÁM V OBCI
Rádi bychom v tomto ohledu 
vylepšili komunikaci, a proto 
jsme na webové stránky přidali 
webovou stránku Podněty, kde 
můžete (klidně i anonymně) 
přidat podnět ke zlepšení. Jinak 
jsme tu pro vás v úřední hodiny 
na úřadě každý týden.
Rádi Vás uvidíme!

VZPOMÍNKOVÁ
KNIHA OBCE
Začínáme připravovat 
vzpomínkovou knihu naší obce, 
kde budou zveřejněny starší 
fotografie obce Počaply. Pokud 
byste doma našli fotografie ke 
krátkému zapůjčení, dejte mi 
prosím vědět: Lukáš Krása,  
 721 333 655.

ELEKTRONICKÉ
NOVINKY OBCE
Chtěli bychom Vás požádat  
o zapsání se do elektronických 
novinek, stačí vyplnit e-mail  
a telefon přímo na hlavní 
straně www.pocaply.cz. Tyto 
novinky jsou levnější a rychlejší. 
Děkujeme.

ZASTUPITELSTVO
Rádi bychom vám představili
nové zastupitelstvo, 
místostarostu a starostku obce.

Volba starosty, místostarosty, předsedy kontrolního výboru proběhla bez 

protinávrhů. Volba předsedy a člena finančního výborů proběhla  

s protinávrhy pana Luboše Hájka st., které však nezískaly většinu.

Více v oficiálním zápisu již brzy na úředních deskách obce Počaply.

Kateřina Pilecká
STAROSTKA

Kristýna Karásková
Členka zastupitelstva

Luboš Hájek st.
Člen zastupitelstva

FINANČNÍ VÝBOR

STAROSTKA & MÍSTOSTAROSTA

DALŠÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

KONTROLNÍ VÝBOR

Kristýna Kurfiřtová
Předsedkyně finančního 

výboru

Jan Vilikovský
Člen finančního výboru

Lukáš Krása
Člen finančního výboru

Lukáš Krása
Předseda kontrolního 

výboru

Kristýna Kurfiřtová
Členka kontrolního výboru

Jan Vilikovský
Člen kontrolního výboru

Jiří Čížek ml.
MÍSTOSTAROSTA
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