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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

v pátek 9. června, byl poprvé v historii otevřen kostel sv. Jiří v Dolní Branné pro širokou 
veřejnost. Stejně tak byly zpřístupněny nejen kostely a chrámy ve vrchlabské farnosti 
Královéhradecké diecéze, ale i v celé Evropě. Během odpoledne mohli návštěvníci slyšet varhanní 
koncert v podání pana Ondřeje Mejsnara, který poté všem zájemcům představil varhany. Děti z 
naší školy pod vedením učitelského sboru připravily test o sv. Jiří. Každý soutěžící si za odměnu 
odnesl medaili. Vystoupení pěveckého sboru v doprovodu paní učitelky Lucie Čermákové a její 
sestry Karolíny Cermanové, doprovázející na housle, byly nádhernou ukázkou šikovnosti dětí a pod 
správným vedením učitelek, rozvíjejících dovednosti našich nejmenších. Příprava celé akce byla 
domluvena s panem farářem Jiřím Šlégrem, který pověřil komentářem o historii kostela pana 
Jaroslava Noska. Ten se ujal svěřeného úkolu stejně zodpovědně a se stejnou vervou jako se stará 
o údržbu kostela. Veliké poděkování posílám také všem děvčatům ze spolku Klubíčko, která se 
ujala nejen úklidu a přípravy výstavy předmětů v kostele užívaných, ale i průvodcovství a dozoru 
nad všemi vystavenými artefakty. Venku u hlavního vstupu pak zaútočil vůní a chutí bramboráků 
Pepa Jiránek mladší. S pečením pomáhal i Vašek Nyč. Jak jistě správně předpokládám, na 
přípravě těsta se podílela celá rodina Jiránkových, kteří si zaslouží dík za svou nezištnou činnost 
ve prospěch celé obce. Jistě všichni zúčastnění budou souhlasit s mým hodnocením, že celé 
odpoledne i večer se více než povedly. Určitě se příští rok budeme zase hlásit k pořádání Noci 
kostelů a dokážeme  příjemně překvapit jako letos, a to nejen pana faráře. Minimálně tím, že 
pečení bramboráků přesuneme na nové parkoviště u školy a případně rozšíříme nabízený 
sortiment občerstvení.

Jak jste si jistě všichni zjistili,  nová zahrada u školy již dostala svou podobu. Zbývá už jen několik 
detailů k dokončení. Po loňském nezdaru je dobře, že se podařilo vybrat firmu Kampa, která je 
schopna stavební práce provést v požadovaném termínu a kvalitě. Opět se ukazuje, že u mnoha 
veřejných zakázek nemusí být ta nejlacinější nabídka zároveň i nejlepší. Bohužel histerie vyvolávaná v 
naší republice nám neumožňuje jiný postup. 

Na závěr přeji všem krásné léto a dětem zasloužené prázdniny.
Libor Čvančara

starosta obce

Dětský den - foto Rennerová
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Nová tělocvična v Dolní Branné

Do Zpravodaje je vložen přehled autobusových spojů mezi Dolní Brannou a Vrchlabím.

Vážení spoluobčané,
dostalo se mi milé povinnosti představit projekt výstavby tělocvičny. Dlouho jsme si v 

zastupitelstvu pohrávali s myšlenkou rekonstrukce kulturního domu tak, aby sloužil jak společenským 
akcím, tak i jako tělocvična. Po dlouhých debatách jsme dospěli k závěru, že toto spojení není 
nejvhodnější. Proto byly projekční kanceláři Atelier 177 zadány přípravné práce na vyhotovení 
dokumentace k územnímu řízení na stavbu tělocvičny a venkovního hřiště na louce u hřbitova. Tato 
lokalita se nám pro pohybové aktivity jak školních dětí, tak i obyvatel, jeví jako nejvhodnější. Vzhledem k 
počtu žáků a všem normám a nařízením nemá v současnosti škola vlastní tělocvičnu. Proto děti 
docházely na hodiny tělocviku do kulturáku. Prostředí, výbava a podmínky nejsou skutečně vyhovující. 
Určitě Vám budeme dále představovat kroky, které musí v přípravě tohoto náročného záměru následovat. 
Sledujeme dotační tituly a snažíme se dokončit dokumentaci k územnímu rozhodnutí, protože je to 
nezbytná podmínka pro podání jakékoliv žádosti o dotaci. Přilehlé venkovní hřiště by se případně dalo 
vybudovat přednostně, protože nebude dosahovat finanční náročnosti stavby tělocvičny. 

Nemyslete si, že jsme nad kulturákem a hospodou zlomili pomyslnou hůl. V případě připravované 
rekonstrukce jsme zadali zakreslení stávajícího stavu objektu. To je první důležitý krok k uvažované 
rekonstrukci. Jelikož další provozování hospody se ukázalo jako nemožné z důvodu nezájmu o 
pronájem, zadali jsme návrh na zpracování studie, týkající se celkové rekonstrukce. Pokud se podaří v 
zastupitelstvu prosadit tyto nutné práce, budeme se snažit provést zkulturnění prostor Krakonošovy 
hospody v co nejbližším termínu. Je jasné, že každá pořádná vesnice musí mít školu, kostel, hřbitov, 
krám, poštu a hospodu.

Libor Čvančara, starosta obce

Sociální okénko města Vrchlabí
Vážení spoluobčané,

přichází léto a s ním období, kdy trávíme nejvíce času mimo své domovy. V době prázdnin a dovolených se 
mění zaběhnutý chod domácností, což někdy vede k řešení neobvyklých situací a přináší nečekané 
zkušenosti.
 Za sociální odbor města Vrchlabí bych vás prostřednictvím tohoto článku chtěla poprosit, zda byste s 
námi tyto zkušenosti nemohli začít sdílet. Zkušenosti ve vztahu k sociálním službám, jejich dostupností, 
kvalitou, vaší informovaností a to ve všech oblastech podpory. Na základě vašich zkušeností s fungováním 
sociálních služeb a postřehů v oblastech bydlení a bariérovosti veřejného prostoru na Vrchlabsku budeme 
moci lépe pracovat na rozvoji směrem, který bude co nejlépe odpovídat potřebám vás, občanů. 
 Vaše zkušenosti můžete sdílet přes veřejnou diskuzní  platformu sociálních služeb, která je přístupná z 
internetových stránek měst Vrchlabí a Hostinné nebo kontaktujte přímo koordinátora plánování sociálních 
služeb.
Hana Plzáková (koordinátor plánování sociálních služeb)
plzakovahana@muvrchlabi.cz  +420 731193426
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Noc kostelů - 9. června 2017
Uvítacím proslovem pana starosty L. Čvančary a následným varhanním koncertem pana Ondřeje Mejsnara 

byla v 17 hodin zahájena první „Noc kostelů“ v Dolní Branné. Kostel zasvěcený sv. Jiří navštívilo od zahájení až po 
závěrečné posezení při svíčkách 120 místních obyvatel, věřících a příznivců této akce. Možnost nahlédnout do 
běžně nepřístupných prostor, vidět z blízka nádherné varhany i s odborným výkladem, vyslechnout si něco z historie 
kostela využily i děti z místní základní školy. Přispěly do programu svým vystoupením, v němž za doprovodu pianina a 
houslí zapěly několik lidových písniček. Sklidily zasloužený potlesk naplněného kostela. Zažily i cosi tajemného při 
noční výpravě do svíčkami osvětleného kostela v samém závěru prohlídky. 

Kostel i s jeho tajemnostmi opustily jako poslední návštěvníci zhasnutím svíček ve 22 hod. V průběhu akce 
připravili místní hasiči malé občerstvení v podobě čerstvě napečených bramboráků (asi z 25 kg brambor!) a 
samozřejmě podávaných zdarma. Paní učitelky ze základní školy společně s dětmi připravily pro účastníky před 
kostelem naučnou stezku o sv. Jiří se závěrečným testem. Každý po odevzdání vyplněného testíku obdržel medaili 
se symbolem tohoto patrona skautů. 

Na přípravě celého večera se podílel nejen pan farář Jiří Šlégr, ale především pan Jaroslav Nosek, který 
zasvěceně vyprávěl zájemcům o historii kostela. Nemůžeme opomenout ani skupinku žen ze spolku „Klubíčko“. 
Průběh celé akce vzaly pod svá křídla, kostel uklidily, vyzdobily květinami, připravily výstavu rouch a předmětů 
používaných při mši. Nelze jinak, než hodnotit tuto kouzelnou  „Noc kostelů“  jako velmi vydařenou.

Kuříková, Kotyková, Šlégr
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Setkání důchodců - 28. 3. 2017 

Maškarní bál 1. dubna 2017- 
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1. máj
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Beseda s Michalem Krčmářem -7. dubna 2017

Výstava mysliveckých trofejí

Ms Sovinec byl pořadatelem přehlídky mysliveckých trofejí z oblasti Jilemnice, Semily a Turnov. Nejčastější 
srnčí trofeje měly vysokou bodovou hodnotu - jednu zlatou a tři bronzové. Další pozoruhodné trofeje byly dvě 
stříbrné  mufloní. Mezi exponáty nechyběly ani trofeje černé zvěře, lišek a jezevců. Nejcennější trofej lišky 
pocházela z honitby Klokočské skály, vysoce hodnocený jezevec byl uloven v honitbě Jablonec nad Jizerou.

Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí bylo vysoce hodnoceno, připravené myslivecké pohoštění všem 
chutnalo.
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Už zase závodíme
Tak jsme si zase jednou udělali výlet do Radvanic. Prvního dubna to byl téměř 

rok co jsme tam byli naposledy. Zase na nás čekala pě�ce lan připravených na naše 
uzlařské umění. Aprílem nás nikdo nevyvedl, ale nevím, jestli ostatní si tam nemysleli, 
že si z nich děláme srandu. V pě� vypsaných kategoriích jsme neměli zástupce jen v 
dorostencích. A ostatní čtyři jsme s přehledem vyhráli. Míša Petříková coby dorostenka,  
Denča Radoňová za mladší kde jí na 3. místě ještě sekundovala Klárka Řídilová a na 
pátém Terka Kotyková. Jen Léně Forbelské se s dvěma neplatnýma pokusy nedařilo.

A   ve  starších se pořadí opakovalo. První Náťa Hanušová a tře� Alča Řídilová. Jak mladším tak starším to v 
družstvech samozřejmě stačilo také na vítězství. A opět jsme tu měli i jedno mixlé družstvo, Káťa Svobodová bojovala 
spolu s Aničkou Strnadovou z Horní Kalné a 10. a 18. místo jim nakonec celkově stačilo na společné šesté. No a nakonec 
vedoucí. Tam se povedlo zlato mě a stříbro Andrejce Jiránkové. Byl to moc vydařený exhibiční apríl...

Tradičně první 60 v roce jsou v Malých Svatoňovicích. Memoriál Ivany Valnohové. Zase byla pěkná zima, ale 
alespoň tentokrát nepršelo. A opět jsme si odvezli pěknou sbírku medailí. První z našich bronzů bral Vojta Jiránek v 
přípravce. Dále následovaly mladší dívky. První Klárka Řídilová, druhá Ilča Plecháčová, tře� Bára Srnová, pátá Léňa 
Forbelská a osmá Denča Radoňová. Za mladší kluky se nám do desítky probojoval za�m jen Kuba Jiránek a odvezl si druhý 
bronz. Trochu veselejší to zase bylo v kategorii starších holek. Opět bronzová Míša Zimová, čtvrtá Káťa Svobodová, šestá 
Ája Radoňová a osmá Verča Radoňová. 

Na Hřibojedských šedesátkách v Jaroměři 7. května, v trochu osekané sestavě, už nám bylo teplo. Ale pro změnu 
jsme párkrát zmokli. Vojta Jiránků si tentokrát trochu pohoršil a skončil sedmý. V natřískané konkurenci, kterou je 
Jaroměř známá, se opět neztra�ly mladší holky. Zlato si tentokrát vyběhla Ilča Plecháčová, bronzová byla Bára Srnová  a 
bramborová Klárka Řídilová. Ale to byly také poslední medaile, které se nám podařilo v Jaroměři vybojovat. Ostatním to i 
přes pěkné výkony bohužel na desítku nestačilo. 

Chuť jsme si spravili 14. května v Hajnicích. Tam se to sice, co se počasí týče, zvrhlo úplně, jelikož byla zima a ještě do 
toho pršelo, ale na výkonech to znát tolik nebylo. Vojta Jiránek byl pro změnu osmý. Opět úřadovaly, jak je již druhým rokem 
zvykem, „Sukandy“. Znovu zlatá Ilča Plecháčová, stříbrná Klárka Řídilová, brambory zbyly na Barču Srnovou. Pátým místem 
pokračovala Léňa Forbelská, sedmým Léňa Votočková a osmým Denča Radoňová. A k tomu ještě přidám šestého Kubu 
Jiránka a devátou Náťu Hanušovou.

V Hajnicích jsme ale byli už o den dřív. Na Poháru starosty obce. Již tradiční soutěž o třech disciplínách. Štafeta dvojic, 
štafeta 4x60 a požární útok. Mladší si po loňské stříbrné pomlce opět převzaly do opatrování putovní pohár. Vítězství si 
zasloužily za tře� místo ve štafetě a první v 4x 60 a požárním útoku. To starší žáci museli puťák po loňsku vrá�t. Letos z toho 
byly bohužel jen nepopulární brambory. Čtvr� ve štafetě, šes� v 4x 60 a znovu čtvr� v útoku na víc nestačilo.

27. května se konala opět jednou soutěž u nás na hřiš�. A letos jsme dokonce nemuseli po ránu trnout, jestli nám 
náhodou nebude v kádích zamrzat voda, tak jak tomu bylo při naší poslední dospělácké soutěži. Vše bylo připravené, dobré 
jídlo, pi� i krásné počasí. Jen těch soutěžních družstev kdyby bylo víc. Dvě družstva našich mladších dě� se utkala jen se 
dvěma družstvy z Horní Kalné. A ve starších to bylo jen po jednom z každé strany. Obě kategorie naše dě� vyhrály a mladší si 
připsaly i druhé místo. U žen to nebylo o moc slavnější, co se počtu týče. Čtyři týmy ale už bylo přece jen trochu lepší. A i naše 
ženské nám udělaly radost a zvítězily. Co se nás chlapů týče, dali jsme zázračně dohromady dvě družstva. A v konkurenci 
dalších šes� jsme se nemohli nechat zahanbit a nechat si poslední první místo někam odvézt. Vše dobře dopadlo a i tohle 
zlato zůstalo doma. Druhý tým k tomu navíc ještě přidal bronz.
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Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě soutěže. Dále obsluze ve stáncích s občerstvením a v 
neposlední řadě i těm, kteří nás přišli podpořit hlasivkami a utracenými korunkami v našich stáncích.

A máme tu poslední soutěž. Jarní PLAMEN 3. a 4. června. Letos jely pouze mladší dě�. Starší se dohromady nedaly.  
Dvoudenní závody, které se tentokrát neodehrávaly pouze v Úpici, jak bylo zvykem, ale sobotu jsme si odbyli v Havlovicích. V 
úmornou sobotu, vedro bylo na padnu�, se soutěžilo ve štafetě dvojic, útoku CTIF a požárním útoku a nebylo to tak úplně ono - 
4. 2. a 3. místo. Přece jen jsme byli po loňské exhibici namlsaní. V neděli se na úpickém oválu, pokračovalo štafetou 4x60 - 2. 
místo a štafetou CTIF - 1.místo. A pak už se jen počítaly výsledky. Bodově jsme na tom byli stejně s Choustníkovým Hradištěm. 
Naštěs� v náš prospěch rozhodlo lepší umístění při požárním útoku, které je při rovnos� bodů rozhodující. Takže nakonec vše 
dobře dopadlo a dě� tak obhájily prvenství z loňského roku. A navíc jsme si opět odvezli i cenu za nejlepší kroniku.

Za SDH C�rad Řídil
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Končí školní rok 
a děti i dospělí ve škole se těší na léto. Než však dopíšeme poslední červnové řádky, děláme bilanci a 

vzpomínáme, co jsme všechno prožili mimo školní lavice ve škole  a v životě mateřské školky. Seznam našich 
vystoupení, exkurzí, besed, divadel, výprav na hory a sportovních akcí je na další stránce Zpravodaje a najdete ho ve 
výroční zprávě školy třeba na našich webových stránkách. Některé aktivity se každoročně opakují, ale některé jsou 
jedinečné a zažili jsme je poprvé v životě. Za školu to byla určitě NOC KOSTELŮ a za školku VÝLET NA KUKS: 

Jana Hrušková 

Dětský den - 2. června 2017
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Ve středu 17. 5. jely všechny děti i paní učitelky z mateřské školy na společný závěrečný výlet na zámek Kuks. 

Pro děti zde byla připravena pohádka „Princ Bajaja a princezna“. Pohádka nebyla obyčejná, ale didaktická. Princ se 
oblékl do skutečné zbroje, nasedl na skutečného koně a ukázal dětem, jak by bojoval proti drakovi. Skáče přes hořící 
překážku, hází oštěpem nebo sekerou. Jenom ten drak byl ze dřeva. Nakonec vše dobře dopadlo a na závěr byla 
svatba s princeznou a velká hostina.  

Po skončení pohádky si děti ve druhé části programu samy mohly vyzkoušet spoustu činností a řemesel z 
doby, kdy žili princové a princezny. Třeba umlít obilí, rozlámat a vyčesat len, upříst nitku, vykřesat jiskru, vyprat prádlo 
na valše nebo zkusit přilby a zbraně. Děti se dozvěděly mnohé ze života koně, kozy, ovce… Co mají a nemají rádi a 
čeho se bojí. Zvířátka si děti mohly i pohladit. Prostě pohádka byla nejen pro pobavení, ale i pro poučení. 

Celý program byl dlouhý téměř dvě hodiny a všechny děti, i ty nejmenší, byly moc hodné, proto dostaly na 
památku od šaška rolničku. Starší děti byly nadšené z opravdového koně a z prince, mladší děti měly největší zážitek 
z draka. Paní učitelkám se nejvíc líbil vtipný šašek a byly spokojené, že se dětem vystoupení líbilo. Počasí nám přálo a 
celý program v zámecké zahradě na zámku Kuks byl zábavný i poučný. Je to typ na prima výlet.												Martina Kobrlová	

NOC KOSTELŮ	 	 	 	 9. června 2017 	 	 Vystoupení žáků ZŠ a noc ve škole
BĚH HARTECKOU ALEJÍ	  	 8. června 2017 	 	 Vybraní sportovci ZŠ
ATLETICKÉ ZÁVODY VE VRCHLABÍ	 7. června 2017 	 	 Závodů se účastní vybraní žáci ZŠ.
OSLAVA DNE DĚTÍ	 	 	 2. června 2017  	 	 ZŠ i MŠ
TANEČNÍ REVUE SKUPINY OLIVER	 2. června 2017	 	 Celá škola – Střelnice Vrchlabí
DOPRAVNÍ VÝCHOVA 	 	 	 17. května 2017	 	 4. třída ZŠ – zkoušky cyklisty
VÝLET MATEŘSKÉ ŠKOLY	 	 17. května 2017	 	 KUKS	 divadelní představení
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ	 	 	 9. května 2017	  	 Do MŠ zapsáno 16 dětí
BESÍDKA KE SVÁTKU MATEK	 	 5. května 2017	 	 Vystoupení dětí celé školy
ŠTAFETOVÝ BĚH TRUTNOV	 	 3. května 2017 	 	 Nejlepší běžci ze ZŠ
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU	 	 26. dubna 2017	 	 KRNAP - exkurze 1. a 2. třídy
DEN ZEMĚ	 	 	 	 25. dubna 2017	 	 Program se soutěžemi pro žáky ZŠ 
MC DONALD´S CUP	 	 	 25. dubna 2017 	 	 Vybraní fotbalisté zápasí v Trutnově
PŘEHLÍDKA TROFEJÍ	 	 	 22. dubna 2017 	 	 Kulturní vystoupení žáků ZŠ v KD
SETKÁNÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ	 7. dubna 2017	 	 Ocenění sportovců obce
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY	 	 4. dubna 2017	 	 Do první třídy zapsáno 9 dětí.
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Všichni fandové sportu v obci – pozor! Zapamatujte si 
významné datum – 21. února 1957. Bratr Josef Lukeš se stává 
hrajícím trenérem družstva kopané! Mimo jiné se ve výboru 
objevují nové tváře, které na celou následující generaci výrazně 
ovlivní tělocvik a sport v Dolní Branné. Jsou to pánové – výše 
zmíněný Josef Lukeš, Jaroslav Korda, Vladimír Nožička mladší, 
Robert Sůra. Výsledky prokazuje Jirka Hoffman, který je vyslán 
na krajské závody v lyžování. Pod vedením řídícího Sezimy se 
běží štafeta Míru a přátelství, tentokrát 19. října. Nutné je pořídit 
nové nářadí; zmizela kladina, kterou zabudovala do krovu 
Stavoslužba Vrchlabí /ředitel Mašek/. Fotbalisté pod novým 
vedením získávají 23 bodů. Jejich vedoucí žádá výbor TJ, aby 
hráčům Šimkovi, Skalickému a Volfovi zaplatil příspěvky, jelikož 
dojíždějí z okolních vesniček. 

Kolem hřiště se začátkem prosince vysazuje 300 kanadských topolů. V roce 1958 
pořízen nářaďový inventář: americké kruhy, pérový můstek, kladina a je potažena švédská 
bedna. Sokol disponuje 4 cvičiteli – jsou to jiřina Malínská pro ženské složky, žactvo cvičí 
František Kučera, dorost a muže Jarka Haman a Dalibor Sejbal. 9. února se konají lyžařské 
závody mládeže, které jsou současně přeborem školy. Na nekonečných a nekončících 
úpravách kluziště / za mlýnem pana Palouše/ bylo realizováno brigádnicky 90 hodin. Josef 
Lukeš je zvolen starostou Sokola! Sumou 500 Kč jsou dotovány závody v běhu na lyžích.

Schůzovní řád dostává pravidelný rytmus péčí svého 
trenéra a starosty Pepíka Lukeše. Úkoly se konkretizují a adresně 
zadávají, jsou respektovány a plnění kontrolováno. Bravo Josefe! 
Realistickou připomínku vznesl br. Kučera, že 60 žáků nemůže 
zvládnout jeden cvičitel, k žákyním, kterých je jen o 15 méně, jsou 
zařazeny sestry cvičitelky: Jiřina Malínská, Naďa Novotná, slečny 
Buková a Doležalová. O chlapce tedy navíc bude pečovat Karel 
Vaníček, kvalitní nářaďovec. On je to, který připomíná hráčům 
fotbalového oddílu, aby zahájili cvičení základní tělesné výchovy.

 S cílem získat penízky do spolkové pokladny navrhuje 
Vláďa Nožička pořádání Štěpánské zábavy. A hned musí zajišťovat 
plakáty a hudbu. Fotbalisté na návrh svého trenéra uvažují o 
nácviku skladby s medicinbaly na II. CS. 22. února jsou opět v 
Branné pořádány lyžařské závody, dobře zvládnuté kvartetem bratří 

– Lukešem, Koubou, Vaníčkem a Malínským, za pomoci sestry J. Malínské. Po 14 letech 
ohlásil konec veškeré činnosti v Sokole F. Kučera z důvodů soukromého rázu. 14. června 
shlédlo 600 platících diváků na dolnobranském hřišti veřejné vystoupení 2000 cvičenců v 
okrskové spartakiádě. Akce přinesla slušný, čtyřapůltisícový, výtěžek.

Na podzim vzniká nový cvičitelský sbor, ještě vedený br. Kučerou. Jeho parťáky jsou 
Jana Čivrná, Naďa Novotná, Zdeněk Kouba, Karel Vaníček a Josef Lukeš. Závěrečným 
návrhem bratra Nožičky staršího, aby zbouráním stodoly za farou byl získán materiál ke 
stavbě kabin, se loučíme s čtenáři šestidílného seriálu historie organizovaného pohybu v 
Dolní Branné. 

Sportu zdar!
Aleš Suk
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané :

50 let
Konopáč Zdeněk
Balog Miroslav
Kučera Vilibald

55 let
Bílek Luboš

Dědková Věra
Štípková Renata
Vaníčková Věra

60 let
Lišková Jitka

65 let
Pitrmucová Eva
Strnádek Josef
Šafářová Jana
Kotyk Otakar

Paškevičová Iva
70 let

Šurinová Zděnka
Šafář Ladislav

80 let
Hanušová Jiřina

82 let
Ciglová Zdeňka
Pokorná Irena

83 let
Stínil Stanislav

84 let
Hanušová Anna

85 let
Schwarzerová Margita

86 let
Janus Vladimír

87 let
Doležalová Anna
Zběhlíková Emílie

88 let
Hejnyšová Vítězslava

Pokud některý z občanů si nepřeje zveřejnit své životní jubileum, prosíme, aby toto rozhodnutí sdělil Obecnímu úřadu

 do 15. dne měsíce vydání Zpravodaje (březen, červen, září, prosinec).

Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody.

Úmrtí: Havlíček Jindřich

Narození:  Zikešová Nela

   Jirková Anna

   Tomášová Adéla

   Kotyková Barbora

   Horáková Hana

Příjemné letní prožitky
a mnoho hezkých dojmů

z dovolené
přeje Obecní úřad  

a zastupitelstvo
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