Centrum obce
PL - CENTRUM GMINY
Centrum gminy w obecnej formie posiada bardzo krótką historię. Pierwotnie na miejscu
centrum stały tylko dwie budowle. Po stronie zachodniej znajdował się budynek szkoły
postawiony na początku XX wieku. Po stronie wschodniej był to zajazd U lípy postawiony 100
lat wcześniej. Przestrzeń między nimi wypełniała działka szkolnego ogródka.
Modyfikacja tego obszaru na centrum była realizowana w dwóch etapach. Pierwszy
rozpoczęto na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdzie na miejscu
zburzonej sali zajazdu postawiono dom kultury. Następnie zmodyfikowano plac przed
zajazdem i na miejscu ogródka szkolnego powstała zielona przestrzeń z parkingiem, który
posiadał miejsca do parkowania tylko z jednej strony. Rekonstrukcję przeszedł także obiekt
zajazdu i jednocześnie zmienił nazwę na Biały dom (cz. Bílý dům).
Drugi etap rozpoczęto w roku 2005 poprzez budowę przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych obiektu centrum zdrowia. Następnie przebudowano obiekt byłej szkoły
(od roku 1973 służyła jako centrum zdrowia) na małometrażowe mieszkania. W roku 2011
postawiono Dom usług (cz. Dům služeb). Następnie wykonano stabilizację nachylenia,
remont schodów łączących centrum z ulicą Kościelną (cz. Kostelní) oraz pełną rekonstrukcję
domu kultury. Jako ostatnią w roku 2014 zrealizowano rekonstrukcję istniejącego parkingu
i jego poszerzenie. Dzięki realizacji tych kroków udało się znaleźć rozwiązanie dla przestrzeni
zewnętrznej, a także stworzyć dogodne środowisko dla świadczenia usług dla społeczeństwa
oraz centralizacji tych usług. W centrum gminy obecnie swoje usługi świadczy czterech
lekarzy, znajduje się tam apteka, cukiernia, restauracja, pedicure i manicure, zakład fryzjerski,
salon kosmetyczny i salon masażu.

CZ - CENTRUM OBCE
Centrum obce v současné podobě má velmi krátkou historii. Původně v tomto prostoru stály
pouze dvě budovy. Na západní straně to byla budova školy postavená na začátku 20.století.
Na východní straně pak hostinec U lípy postavený ještě o 100 let dříve. Prostor mezi nimi
vyplňoval pozemek školní zahrady.
Úprava této lokality na centrum obce byla realizována ve dvou etapách. První byla zahájena
na začátku devadesátých let minulého století, kdy na místě zbouraného sálu hostince byl
postaven kulturní dům. Následně byl upraven prostor před hostincem a na místě školní
zahrady vznikla zelená plocha s parkovištěm, které mělo jednostranné stání. Rekonstrukcí
prošel i objekt hostince a zároveň změnil i název na Bílý dům.
Druhá etapa byla zahájena v roce 2005 výstavbou bezbariérového objektu zdravotního
střediska. Následovala přestavba objektu bývalé školy (od roku 1973 sloužila jako zdravotní
středisko) na malometrážní byty. V roce 2011 byl postaven Dům služeb. Následovala
stabilizace svahu, oprava schodiště spojujícího centrum s ulicí Kostelní a celková rekonstrukce
kulturního domu. Jako poslední byla v roce 2014 provedena rekonstrukce stávajícího
parkoviště a jeho rozšíření. Realizací uvedených kroků se podařilo vyřešit venkovní prostory,
ale také vytvořit důstojné prostředí pro poskytování služeb obyvatelstvu a také tyto služby
centralizovat. V centru obce dnes poskytují své služby čtyři lékaři, v prostoru je lékárna,
cukrárna, restaurace, pedikúra a manikúra, kadeřnictví, kosmetika a masáže.

