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Takto jsme zachytili v akci „otce” dolno-

branského zpravodaje, šéfredaktora a 

dlouholetého pracovníka obecního úřadu, 

pana Jaroslava Vacka, kterému zastupitel-

stvo udělilo čestné občanství obce Dolní 

Branná. Tento vzácný člověk nás v listopa-

du navždy opustil.

I přes tuto skutečnost, která k životu patří, 

Vám všem občanům Dolní Branné přeji 

všechno nejlepší v novém roce 2020.

Libor Čvančara
starosta

Foto: Karel Hník
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Pořád se něco děje...

Výroční valná hromada SDH

se bude konat 25. ledna 2020 v Kulturním domě v Dolní Branné od 16:00 hodin

Plesová sezóna v Dolní Branné

Ples Základní a Mateřské školy    18. ledna 2020
Ples TJ Sokol               15. února 2020
Ples Sboru dobrovolných hasičů   22. února 2020

 Maškarní bál         7. března 2020      

Také v nadcházejícím čtvrtletí bude pokračovat 

bruslení na zimním stadionu ve Vrchlabí
pro občany naší obce.

Sledujte vývěsku Obecního úřadu a vysílání obecního rozhlasu.

Vánoční bohoslužba

se uskuteční v dolnobranském kostele sv. Jiří 24. prosince 2019 od 15:00 hodin

Setkání dříve narozených 
se uskuteční dne 5. března 2020 v Kulturním domě v Dolní Branné

 Dětský karneval 
se uskuteční 14. března 2020 v Kulturním domě v Dolní Branné

  Křest knihy o Dolní Branné

se uskuteční v sobotu 21. prosince 2019  v 15:00 hodin
v sále Kulturního domu v Dolní Branné

srdečně Vás zvou Libor Čvančara, starosta
a Roman Reil, odpovědný redaktor publikace

Vánoční Holba Cup ve stolním tenise neregistrovaných
                                   

    se koná v sobotu 28. prosince 2019 v místním Kulturním domě od 10:30 hodin



Informace Obecního úřadu

Zastupitelé obce schválili na svém 11. zasedání dne 18. listopadu 2019 nové obecně závazné 

vyhlášky o místních poplatcích: místní poplatek ze psů, místní poplatek z ubytování a místní 

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Důvodem vydání nových vyhlášek je novela zákona č. 565/1990 o místních 

poplatcích, která vejde v platnost 1. ledna 2020. 

U místního poplatku ze psů bude roční sazba činit 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a 

každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. Splatnost poplatku se nemění a je do 31. března 

příslušného kalendářního roku. Novela dále obsahuje přesnější vymezení osvobozených osob a 

úlev u poplatku ze psů. Nárok na osvobození od poplatku bude mít nově držitel průkazu ZTP.

Novela zákona o místních poplatcích zavádí poplatek z pobytu, který nahradí stávající poplatky 

za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Novému poplatku bude podléhat 

krátkodobý pobyt za úplatu bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Rozšiřuje se tak 

okruh zařízení, která budou podléhat výběru místního poplatku. Sazba bude činit 10,- Kč za každý 

započatý den pobytu. 

U místního poplatku za odpady se sazba nemění a je stále 200,- Kč ročně za fyzickou osobu 

přihlášenou v obci. Poplatníkem za odpady je také fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 

určenou k rekreaci, byt  nebo dům, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba. Splatnost 

poplatku je do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách obce  www.dolnibranna.cz. 

Místní poplatky nově od 1. ledna 2020

Uzavření obecního úřadu         

o Vánocích 

Ve dnech 23. 12. 2019 až 1. 1. 2020     

bude Obecní úřad v Dolní Branné 

uzavřen.

 Provozní doba POŠTY PARTNER 
o Vánocích

23. 12. 2019  -   8:00 - 13:00
27. 12. 2019  -   8:00 - 13:00
30. 12. 2019  -   8:00 - 13:00
31. 12. 2019  -   8:00 - 10:30

 Jak třídit vybrané odpady
1. Pouze PET lahve se třídí do žlutých pytlů.

2. Nápojové kartony se třídí do oranžových pytlů.

3. Kovové obaly se třídí do šedých pytlů.

Pytle je možné vyzvednout na Obecním úřadě nebo ve sběrném dvoře u Kulturního domu. 

Naplněné pytle se odkládají ve sběrném dvoře.

Modré kontejnery na papír se vyvážejí jednou za 14 dní ve středu v lichých týdnech.

Žluté kontejnery na plast se vyvážejí každý týden ve středu.
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Střípky ze školy
Prosinec v dolnobranské škole a školce

4. 12. 2019 se v dolnobranském kostele a v kulturním domě konalo již  tradiční adventní 

setkání občanů Dolní Branné, žáků školy a dětí z mateřské školy. Tato akce je jednou z mála 

příležitostí, kdy se spojí všechny dobré 

síly a všichni dobří občané, aby navodili 

skvělou předvánoční atmosféru. Měsíc 

pilného nacvičování programu školy a 

školky bývá velmi náročný především 

pro učitelky. Dětské hlásky při letošním 

koncertě v kostele posílil i zpěv paní 

učitelek a dvou pěveckých odborníků 

na slovo vzatých – Radky Bucharové a 

Ondřeje Pasky. Kostel letos praskal ve 

švech a ozvučovací technika s Martinem Nožičkou byla puštěna na plné obrátky a ještě v zadních 

řadách nestačila.

Když se po vystoupení všichni diváci i děti nahrnuli do kulturního domu, byli jsme moc rádi, že s 

další organizací pomáhají „holky z Klubíčka“ u sladkého občerstvení, Martin Babič u výborného 

svařáku, všichni ze školy a školky u dalšího 

občerstvení, v dílničkách pro děti a ve vánočních 

krámcích. Vánoční dekoraci do krámků připravili naši 

rodiče nebo prarodiče, děti i Klubíčko. Aby všeho 

nebylo málo, ze „zasedačky“ vonělo uzené masíčko 

od Viktora Vaníčka. Tam měli napilno „hoši z obce“, 

Hajsovi, Hana Pitrmucová, opět Martin Nožička a 

Pepa Jiránek ml. jako mistr bramborákového umění. K 

vyjmenovaným pomocníkům a sponzorům přidáváme 

ještě pana starostu a pana faráře, bez nichž by adventní setkání nemělo tu pravou vážnost.

V příštích dnech se už budeme věnovat vánočním přípravám. Zdobíme školu, vyrábíme 

dárečky a přáníčka. Než se rozejdeme do vánočních domovů, dopřejeme dětem ještě jedno 

divadlo „Hlídali jsme Ježíška“. K vánoční atmosféře přispějeme i výletem na Bakov ke krmelci s 

dobrůtkami pro lesní zvěř. Sboreček potěší svými písničkami seniory v domově důchodců. 

Poslední den školy čekají děti třídní besídky s rozdáváním dárků. Pro naše žáky máme připravené 

překvapení……neprozradíme ho. Děti ve školce (pokud přežijí návštěvu Mikuláše a čerta) se těší 

také na vánoční nadílku. Pod stromečkem budou mít mnoho dárků. Ty od nás poslouží k jejich 

výchově a vzdělávání v příštím roce. Najdou ale i hračky od sponzorů a od rodičů. Děkujeme!

VESELÉ VÁNOCE A NOVÝ ROK BEZ KOTRMELCŮ PŘEJÍ VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY.

                  
               

PaedDr. Jana Hrušková
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V minulém díle jsme avizovali, že nás čeká výjezd na ZetPéVéčko.  21. září jsme vyrazili v 

plné sestavě. Nedílnou součástí těchto závodů je také vyhlášení Přeborníka šedesátkování 

okresu Trutnov. 

V přípravkové kategorii se na druhém místě umístila Áďa Havlíčková a záda jí kryl Franta 

Jiránek na třetím. Mladší holky braly páté místo Kačkou Havlíčkovou a šesté Aničkou 

Hoffmanovou. Klan Havlíčků doplnil 

Kuba na druhém místě v kategorii 

mladších kluků. Na bramborách skončil 

Míša Forbelský. Starší holky a bronzová 

Bára Srnová, sedmá Natka Hanušová, 

které sekundovala na osmém místě 

Lenka Forbelská a desítku uzavírala 

Lenka Votočková. Jak je tomu už 

hezkých pár let zvykem, ani  letos jsme 

nezůstali bez přeborníka. Tím se stala 

Kája Moravcová v mladších holkách. 

A teď už k samotným závodům. Mladší i starší závodí v deseti členech, a proto mohli vytvořit 

dvě pětičlenná družstva. Výsledek toho lepšího se počítá pro všechny.  Jako první na trati je 

střelba. Po pětici mladších sice zbylo devět nesestřelených terčů, ale to v této kategorii není zas 

tak špatný výsledek a spoustu družstev netrefilo nic. Ještě jedna chybička přišla v požární 

ochraně, ale spolu s perfektním během, kde byli jednoznačně nejlepší a naběhli na druhé místo 

bezmála sedm minut, bylo z toho jednoznačné zlato. 

Poté přišli na řadu starší. Tady už dokáže střelba pěkně zamíchat pořadím. Zhostili se toho 

téměř dokonale, když z patnácti terčů po jejich úřadování zbyli pouhé dva. Teď už jen zbylo 

neudělat zbytečnou chybu na další části trati. Lano proběhlo bez problémů. Zrovna tak i topografie 

s požární ochranou. I uzle zavázali všechny. Chyba nepřišla ani ve zdravovědě. Konečně se to 

povedlo, závod bez chyb!!!  A přineslo to své ovoce. Stejně jako mladší, tak i starší si odvezli 

novou vzduchovku za první místo. 

Šedesátky v Lánově byly letošní poslední závodní štací. Do poslední chvíle se nevědělo zda 

se uskuteční, protože počasí pěkně zlobilo. Nakonec se to 6. října přeci jen povedlo. Prvním 

místem se blýskla Náťa Hendrychová a Klárka Tejmlová doběhla sedmá. Mladší holky tím 

navazují na výkony kolegyň z loňska, které přestoupily do starších. Tam už máme „ostřílené kozy”. 

Zlato si už z předchozích závodů zopákla Barča Srnová. Na čtvrtém, pátém a šestém místě se 

poskládaly Klárka Řídilová, Léňa Forbelská a Terka Kotyková. Kluky zachránil na 2. místě mladší 

Míša Forbelský.

Počasí už nepřálo ani tréninkům, tak jsme si poklidili buňku na hřišti, upekli si buřtíky a na zimu 

se schovali do kulturáku. 

Za SDH si Vám dovoluji popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Ctirad Řídil

Co se děje u hasičů  -  Hřibojedské puškobraní
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Šup do bílé stopy
Je to tak, parta dolnobranských skijáků trénovala na sněhu. Přestože si za ním musela pár 

stovek kilometrů zajet, slušný základ s rozjetí pro poctivce v tréninku tu je. Běžkyně Eliška 

Peterková si už střihla i první závod na ski – večerní mládežnické kritérium v Itálii. Bohužel 200 m 

po hromadném startu jí soupeřky ve skrumáži ukopli hůlku a bylo po nadějích.

Po létech snažení máme radost z širší nominace dvou našich svěřenců na Zimní olympiádu 

dětí a mládeže ČR. Jsou v ní Bára Srnová /2006/ a Šimon Raszynski /2007/. Účast si musí vyjet v 

nominačních závodech během vánočních svátků a zkraje roku 2020.

Čtenářům zpravodaje naservírujeme v následném textu přehršli zajímavostí z naší činnosti. 

Potěšení trvale živí fungování trenérského sboru; to, že vyškolení čtyř našich členek do pozic 

trenéra běhu na lyžích kategorie C nebylo jen plácnutím do vody, potvrzují dámy Katrin 

Hoffmanová, Katka Tejmlová, Blanka Forbelská, Verča Vaníčková za občasné pomoci patriarchů 

Aleše Suka a Ládi Nožičky. Dvě tréninkové jednotky v týdnu jsou samozřejmostí, navíc okořeněné 

faktem, že pravidelná účast talentovaných děvčátek z Lánova potvrzuje dobrý zvuk našeho 

spolku. Obě – Blažejová i Lehká, sbírají dětské krosové vavříny jak na běžícím pásu, k medailím 

Gábiny Lehké přidala Anita Blažejová 6 prvenství – co závod, to triumf.

Hojně využíváme speciálního prostředku – kolečkových lyží; trénink na nich vyžaduje 

vyzvědačskou práci trenérů!? Kvůli bezpečnosti jezdíme na kolečkáčích výhradně na 

farmářských cestách, kde je jízda vozidel omezena toliko na zemědělskou techniku, praxe je však 

totálně jiná. V odpoledním čase jsou silničky na Horní Brannou a Dolní Kalnou hustě 

navštěvovány auty lidiček, zkracujících si cestu středem Branné ke svým domovům v sousedních 

obcích. S tím nic nenaděláme, navíc musíme před tréninkem pokaždé prohlédnout a určit trasu, 

kde je povrch méně pokryt blátem, hlínou a prachem.

Nezaškodilo by čas od času opláchnout vozovku pomocí hasičské techniky.

Lehce udržované trasy a okruhy s posilovacími stanovišti v hájích na Bakově přečkaly těžbu, 

nenechavce a tak bradlíčka, činky a šplhací lano jsou v dobrém stavu a na svém místě. 
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Šesti závody v přespolních bězích byl v říjnu ukončen seriál 

Poháru Královéhradeckého kraje. Alespoň jednoho podniku se 

účastnilo více než čtvrt stovky běžců branského spolku. Úplně 

poslední závod v Polici n/M vyhráli Z. Vaníčková, A. Blažejová, A. 

Havlíčková, na stříbro dosáhla G. Lehká, bramborová skončila T. 

Kotyková, o příčku za ní bodovala K. Řídilová a pódium slušelo 

šestým V. Vaníčkovi, B. Srnové a J. Erlebachové.

Spolek díky příspěvkům ze svazových známek, sponzorů, 

krajského svazu, grantu MŠ a obce mohl výraznou měrou dokoupit 

inventář /výstroj a 

výzbroj/ - boty, lyže, 

vázání, vosky, servis, 

kombinézy. A že to byla sumička! Doufáme, že se 

investované prostředky vyplatí a dětem pomohou 

přiblížit se podmínkám movitějších a profesionálně 

zastřešených klubů v KHK /Vrchlabí, Trutnov, Skuhrov, 

Š. Mlýn/.

Osm závodníků Lyžařského spolku Dolní Branná 

skončilo na pódiových postech krajského poháru v 

podzimních soutěžích. Tady jsou na závěr jejich jména 

– 1. Zuzka Vaníčková, 3. Klára Řídilová a Eliška 

Peterková, 4. Viktor Vaníček, Tereza Kotyková, Emilka 

Fišková, Gábina Lehká, 6. Jitka Erlebachová.

Aleš Suk

Vážení spoluobčané,

 dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové 

zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů, myslivců 

nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou, nezištnou a 

obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a spolupráce mezi krajem a 

místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji klidný advent a úspěšné vykročení 

do nového roku. 
Jiří Štěpán

hejtman Královéhradeckého kraje
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Zprávy z fotbalového hřiště 
Naši muži i ve fotbalové sezóně 2019/2020 hrají pod hlavičkou Sport Future Studenec.

Vstup do sezóny se vůbec nepovedl. K malému zlepšení došlo ke konci podzimu, kdy se povedlo 
stabilizovat kádr. I tak naše mužstvo přezimuje na 
posledním místě tabulky. Doufejme, že zlepšené 
výkony budou následovat na jaře.

O něco lépe si vede družstvo Strážného, které 
dlouhodobě využívá azyl na našem hřišti a po podzimu 
je na 10. místě.

Velkým problémem současného fotbalu (týká se 
všech obcí v ČR) je velký nedostatek a úbytek 
mládežnických družstev. Časy, kdy Dolní Branná měla 
žákovské, dorostenecké a k tomu 2 družstva v mužích 
jsou bohužel pryč. Přesto bychom rádi žákovský tým v 

Dolní Branné obnovili. Rádi uvítáme v našich řadách každého, kdo by nám chtěl s tímto pomoci. 

Za Sokol Dolní Branná Z. Kúřil

Vánoční Holba Cup 
Jubilejní 10.ročník ve stolním tenise neregistrovaných

V sobotu 28. 12. 2018  se uskuteční v Kulturním Domě v Dolní Branné tradiční turnaj ve stolním 

tenise neregistrovaných. Presentace je v 10:30 hod. Kategorie budou vypsány na začátku dle 

přihlášených (dvouhra, čtyřhra). Startovné: 200,- Kč, splatné na místě (děti do 15 ti let zdarma).                

Ve startovném je guláš, 3x nápoj (pivo,limo), ceny - hlavní cena sud piva 30 l - Holba 11° Šerák 

světlý. Závazné přihlášky přijímá p. Zbyněk Kúřil, tel.: 732 727 291

Občerstvení zajištěno.

Všichni přátelé stolního tenisu jsou srdečně zváni!

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

Pomoc má mnoho tváří! To je hlavní motto organizace Diakonie ČCE – středisko Světlo ve 

Vrchlabí. Víme, že vlivem životních událostí se kdokoliv z nás může dostat do složité situace, kterou 

je těžké bez pomoci zvládnout. Proto poskytujeme terénní sociální služby, které mohou přijet i k vám 

domů. 

Jak pomáháme? Osobní asistence: Pomůžeme vám pečovat o blízké osoby (senioři, zdravotně 

postižení) tak, aby mohli zůstat v domácím prostředí a měli společnost v době, kdy potřebujete řešit 

osobní věci. Raná péče: Provázíme rodiny s dítětem do 7 let se zdravotním postižením (mentálním, s 

poruchou autistického spektra, opožděným vývojem). Naší snahou je, aby se rodina s potomkem co 

nejlépe začlenila do běžného života. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: Pomáháme rodinám s dětmi, které jsou v 

nepříznivé životní situaci, jež nejsou schopny vlastními silami překonat a díky které je navíc ohrožen 

vývoj dětí a fungování rodiny. Podpoříme vás např. při řešení dluhů, problému vašeho dítěte se 

školním prospěchem apod.
Více informací poskytneme na kontaktech: 

Telefon: 734 646 900

E-mail: svetlo@diakonievr.cz
http://www.vrchlabi.diakonie.cz
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Dolní Branná 
procházka dějinami obce v údolí Sovinky, 

tak zní název nové publikace o dějinách obce, 

kterou vydává Obecní úřad v Dolní Branné ke konci roku 2019. 

První publikace v dějinách obce od profesionálních historiků – Mgr. Romana Reila - ředitele 

Státního okresního archivu v Trutnově a odpovědného redaktora publikace, PhDr. Vlastmila Málka - 

ředitele Muzea Podkrkonoší v Trutnově, PhDr. Ondřeje Vašaty – odborného historika Muzea 

Podkrkonoší v Trutnově, Mgr. Jiřího Loudy - odborného historika Krkonošského muzea ve Vrchlabí a 

Mgr. Aleše Suka - nadšence a propagátora krkonošského a dolnobranského sportu spatří světlo 

světa na slavnostním křtu v místním Kulturním domě dne 21. prosince 2019 v 15.00 hodin. Kniha na 

312 stranách přináší nejen mnoho informací o dějinách obce, ale i velké množství historických 

fotografií, pohlednic, plánů, map a archiválií převážně z tuzemských, ale i zahraničních archivů, 

muzeí, knihoven a soukromých sběratelů, počínaje snímkem nejstarší písemné zmínky z roku 1357 

až po fotografie současné Dolní Branné. Čtenáři se mohou těšit nejen na dosud nepublikované 

informace o dějinách obce, ale také na desítky kouzelných fotografických záběrů ze současnosti od 

renomovaného krkonošského fotografa Karla Hníka. Zájemci o novou knihu budou mít možnost si 

knihu po slavnostním křtu zakoupit přímo v Kulturním domě.
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Dolní Branná - pohled z věže kostela 

Foto: Lenka Rennerová



INFORMACE  Z  ŘÍMSKOKATOLICKÉ  FARNOSTI  VRCHLABÍ

Milí obyvatelé Dolní Branné!

Mám velikou radost, že kostel svatého Jiří mohl opět hostit Jiřího Pavlicu a Hradišťan, kdy jsme 

všichni mohli zažít úžasnou atmosféru, ke které jistě přispěl i zvuk nově opravených varhan. Ani 

jsem netušil, co v sobě tento nástroj skrývá, když za něj na závěr koncertu zasedl Jožka Fojta. 

Jsem vděčný Vám všem, kteří jste přišli a vytvořili krásnou atmosféru rodinného společenství. 

Úžasnou zprávou také je, že v tento sváteční svatováclavský den 28. září při benefičním koncertu 

Hradišťanu věnovali dárci 10.733 Kč. Tato částka pokryla chybějící zbytek peněz na opravu varhan 

a vytvořila základ dalších potřebných financí na nutnou opravu střechy kostela. Tato oprava bude 

stát mnohem více úsilí i peněz, ale věřím, že to s pomocí Boží zvládneme. Zájemci, kteří chtějí na 

opravu přispět, mohou tak učinit například posláním finančního daru na číslo účtu: 

1096022339/0800 a do poznámky pro příjemce je třeba napsat: dar na střechu. Dárcům na 

požádání rádi vystavíme potvrzení o přijatém daru.
Samozřejmě, že upřímné poděkování patří opět skvěle sehranému týmu pana starosty a 

pracovníků obce, paní ředitelce školy a týmu školy, hasičům, sponzorům a dalším dobrovolníkům, 

bez nichž by koncert nemohl proběhnout.

Blíží se Vánoce, kdy si připomínáme narozeniny Ježíše Krista - Božího Syna, který nám přišel 

ukázat životní cestu tím správným směrem, abychom nebyli tuláci ale poutníci. Z Bible víme, že 

jsme byli stvořeni, abychom se podobali Bohu. Svatý Jan Zlatoústý říká: „Člověk je Pánu Bohu 

nejvíce podobný tehdy, když jiným přeje dobro.“ Přeji nám všem, abychom si dokázali udělat čas 

na své blízké, sousedy a přátele. Mnohdy stačí dobré slovo, jak vysvětluje svatý František 

Saleský: „Dobré slovo hasí hněv jako voda oheň; dobrota může zúrodnit každé prostředí. Více 

much se chytí na kapku medu než na sud octa.“ Třetí svatý, který mě teď v mém přáníčku pomáhá, 

je svatý Augustin: „Existují dva druhy almužny: dávání a odpouštění. Dávání toho, co dobrého jsi 

získal; odpuštění toho, co zlého jsi vytrpěl.“ Ať tedy podle toho vypadá naše dobrota a štědrost, ať 

jsme jeden pro druhého darem nejen o Vánocích ale po celý rok 2020! 
P. Jiří Šlégr

Zveme Vás do kostela sv. Jiří:
 24. 12. 2019 úterý 15:00 – Slavnost Narození Páně (Štědrý den, půlnoční)
 01. 01. 2020 středa 16:00 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie  

Během zimního období (od 11. 1. do Velikonoc) nebudou v kostele sv. Jiří v Dolní Branné 

pravidelné mše svaté. V tomto období všechny srdečně zveme na sobotní bohoslužby s nedělní 

platností na vrchlabskou faru do vytápěné kaple od 17:00. 
Sledujte, prosím, aktuální ohlášky na vývěskách nebo webových stránkách farnosti, kde jsou 

vždy uvedeny případné změny týkající se času bohoslužeb. 

Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz

Tulák neví, ale poutník ví, kam jde!
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané :

50 let
Forbelská Jana

55 let
Lorenz Martin
Mikuláš Petr

Klenzová Ivana
Šimková Lenka

60 let
Holubcová Dana

Dědek Luboš
Jiřička Miroslav
Dytrych Pavel

65 let
Stránský Horst
Mašek Vlastimil

Dytrych Vladislav
Braunová Věra

Pačesný Miroslav

75 let
Kúřilová Jana
Horák Jaromír
Zadražil Pavel
Buchar Josef

85 let
Hrubá Hana

Stránská Margita
87 let

Janusová Jana
89 let

Forbelská Anna
90 let

Kopecká Anna
Šafaříková Miluška

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).

Narození: Fryntová Eliška

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

Úmrtí: Nyč Jaroslav

Podzimek Jaroslav

Vacek Jaroslav

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví a štěstí 

v novém roce 2020

Vám přejí

Obecní úřad a zastupitelé obce
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