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Byly oslavou 120 let od založení
SDH v obci, oslavou Dne dě� a byly
také příležitos� setkat se s přáteli
a sousedy, kteří s námi žijí v obci,
nebo se do ní rádi vracejí jako
rodáci. Akce byla náročná na
přípravu zázemí. Ve středu před akcí
přivezli P. Mrákota a R. Mikas
zapůjčené vybavení ze skladu
v Holovousích a naši hasiči pomohli
vybavení v Holovousích naložit. Ve
čtvrtek hasiči postavili stan
vypůjčený od Mikroregionu
Podchlumí a podium s parketem
vypůjčené od MAS Podchlumí.
V pátek bylo postaveno zázemí pro
občerstvení (p. Šubrt, Pivovar

JungBerg) a další menší obecní
stany. Obec měla také vypůjčené
lavice a stoly z Holovous.

Sobotní program nabídl
dopolední prohlídku ČOV, kam se
běžně občan nedostane. Dále bylo
možné prohlédnout si školní
budovy včetně areálu zahrady.
Mnozí návštěvníci byli mile
překvapeni modernizací prostor
obou školních budov, výměnou
školního nábytku, rekonstrukcí
všech sociálních zařízení
a umýváren včetně nového
vybavení školní zahrady.

Odpoledne v rámci programu
vystoupily dě� ZŠ a MŠ, Českou

besedu předvedl lidový soubor
z Lukavce, děvčata z kroužku
Dancemix z DDM Hořice přivezly
ukázku moderního tance. Dětský
program Fešáka PINO pobavil dě�
i dospělé a rozdal spoustu dárků
a odměn. V průběhu odpoledne
přijelo na pozvání starostky
zásahové vozidlo HZS Král. kraje
z Hořic a veřejnost mohla zblízka
nahlédnout do vybavení vozu.
Prezentaci místních včelařů zajis�la
Hana Pavlová, která sama včelaří.
Ukázku dravých ptáků předvedl
sokolník pan Budera z Pardubic,
který velmi zajímavě vyprávěl také
o historii sokolnictví. V rámci
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odpoledne si mohly dě� nechat
namalovat na obličej různé
zajímavé mo�vy.

Oblíbenou atrakci zajis�li místní
hasiči. Pěna nastříkaná na trávníku
udělala dětem radost a díky
teplému počasí se mohly
dostatečně vyřádit a namočit.
Rodiče občas nořili své ruce do pěny
a tápali a hledali své ztracené dě�.
Malované obličeje se roztekly
a postupně zmizely. Následné omy�
studenou vodou z hasičské kádě se
dalo vydržet.

Navečer zahrála folková skupina
MELODIC z Čisté u Horek. Její
vystoupení však k naší i její lítos�
poznamenal nesoulad mezi

ozvučovací technikou L. Kavana
a hudebním doprovodem skupiny.
Podobný problém měla i skupina
EFEKT, která zajis�la večerní
hudební vystoupení pro taneční
zábavu. Po vyladění aparatury hrála
skupina tradičně výborně
a počáteční zdržení kompenzovala
tanečníkům prodloužením
hudebního vystoupení o jednu
hodinu navíc. Účastníci akce mohli
také v půl jedenácté večer
shlédnout skvělou ohňovou show
v podání Spolku historického šermu
Truvéři ze Dvora Králové n. L.

Občerstvení P. Šubrta a nápoje
nabízené Pivovarem JungBerg byly
výborné.

A následovala neděle a opět se
uklízelo, skládalo a odváželo
vybavení.

Děkujeme všem občanům
a hasičům, kteří se podíleli na
přípravě a úklidu vybavení a na
zdárném průběhu slavnos�.

Na závěr pozn. redakce:
Dušan s Bárou byli v den konání
slavnos� pozváni na svatbu, a proto
nemohli zajis�t občerstvení. Termín
slavnos� nebylo možné přesunout,
protože zapůjčené vybavení bylo
v ostatních červnových termínech
zadané.

Hned po Velikonocích byla
konečně zahájena plánovaná
oprava místní komunikace v úseku
od Vaňkových k Jelínkovým.
Dodavatelem stavby byla firma
COLAS CZ a.s. Po celou dobu stavby
pla�l oboustranný zákaz vjezdu pro
motorová vozidla s výjimkou
vlastníků nemovitos� a osob žijících
v této ulici. Ti se průběžně
domlouvali s firmou na režimu
dopravy a na případném odstavení
vozidel v době pokládání
asfaltového povrchu. Někteří
museli svá vozidla nechat po celou

dobu stavby odstavená u zelárny
nebo jinde mimo uličku až do
3. června.

V rámci opravy byla sejmuta část
vrchního štěrkového krytu. Od
mostu podél domu p. Lanty bylo
nově položeno dlážděné koryto,
které odvede dešťovou vodu
z komunikace v úseku od mostu
směrem ke Kučerovým, ve kterém
není dešťová kanalizace. Ta začíná
až v obecním pozemku
u Kučerových a vede směrem na
Machanovi.

Obec zároveň pod komunikací
vyměnila staré kamenné potrubí
dešťové kanalizace za plastové
potrubí. Stávající dešťové
kanalizační vpus� byly opraveny
a odlážděny. V čás� uličky byly
provedeny sanační práce. Po
položení podkladové vrstvy štěrku
bylo provedeno závěrečné
asfaltování komunikace a to ve
dvou vrstvách. Vjezdy
k nemovitostem byly opraveny dle
projektu do původního krytu, který
byl většinou štěrkový. Firma nabídla
vlastníkům nemovitos� asfaltování
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vjezdů na vlastní náklady. Někteří
tuto nabídku využili.

Celkové náklady za opravu
komunikace byly ve výši cca
4 959 226 Kč vč. DPH. Obec na tuto
opravu dvakrát žádala Ministerstvo
pro místní rozvoj o poskytnu�
dotace, ale vždy neúspěšně
z důvodu velkého převisu podaných
žádos� a rela�vně malého objemu
finančních prostředků
poskytovatele. Vzhledem k tomu, že

obec dobře hospodaří a daňové
příjmy obcí se po „covidovém
propadu“ vrá�ly na úroveň roku
2019, mohla obec uhradit celou akci
z vlastních našetřených peněz.

Obec splnila slib, který dala
občanům v roce 2005 a to, že tuto
uličku spraví po výstavbě
kanalizace. Od slibu k realizaci
opravy uplynulo téměř 17 let. Obec
nebyla �m, kdo zdržoval zahájení

stavby splaškové kanalizace.
Období propadu daňových příjmů
obcím v posledních dvou letech
z důvodu pandemie covid19
posunulo opravu o další dva roky.
Někteří občané, zejména �, kteří
uličkou pravidelně jezdí, nevěřili
tomu, že se opravy dožijí. Jsme rádi,
že je slib splněn.

Jak jsme uvedli v předchozím
článku, opravila obec místní
komunikaci v Dolní DV. Součás� této
komunikace je také kamenný most
přes Chlumský potok. Obec měla
zpracované sta�cké posouzení
stavu mostu, ze kterého vyplynula
potřeba provést určité opravy rázu
kosme�ckého i rázu zásadnějšího
významu. Celkový stav mostu je dle
posudku dobrý.

Oprava mostu byla samostatnou
akcí, kterou provedla firma
STAVEBNÍ Trutnov s.r.o. Firma
odstranila staré zábradlí a vrchní
římsy mostu, které nově
vybetonovala a osadila nové
zábradlí splňující výškovou normu.
Dále očis�la pískovcové kameny
a spáry kamene tlakovou vodou,
osadila zpět vysunuté kameny
u paty mostu a nově vyspárovala.

Následně byl na mostě v rámci
asfaltování komunikace souvisle
položen asfaltový povrch.

Celkové náklady akce byly ve výši

446 853 Kč vč. DPH. I tuto akci
realizovala obec z vlastních
prostředků.
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Obec opravila asfaltem výtluky
na místních komunikacích,
nezpevněný kanalizační výkop za
hospodou a opravila asfaltový
povrch mostu na návsi v Horní DV.
Na prostranství u Laurichových
a býv. Popkových byly provedeny
terénní úpravy povrchu a byl
zaválcován drcený asfalt na celém
prostranství. Výjezd na hlavní silnici
byl zpevněn asfaltem. Zbývá ještě
dokončit cca 12 m délky cesty pod
sjezdem z hlavní silnice.

Tímto prostranstvím prochází
hlavní řád splaškové kanalizace
a byly zde položeny různé přípojky
k jednotlivým nemovitostem.
Povrch prostranství byl nezpevněný,
jeho stav se vždy zhoršil po deš�ch
a byly zde velké kaluže vody a bláto.
Obec terén průběžně štěrkovala, ale
kvalita povrchu se po nějaké době
opět zhoršila.

Od 1.srpna 2022 je novou
ředitelkou ZŠ a MŠ Mgr. Hana
Bartošová, která tuto funkci získala
na základě konkurzního řízení.

Mgr. Marcela Hudková oznámila
obci jako zřizovateli ZŠ a MŠ
začátkem dubna 2022, že se k 31.
7.2022 vzdává funkce ředitelky
z důvodu završení důchodového
věku. Obec proto v dubnu 2022
vyhlásila konkurzní řízení na

uvolněnou pozici. Mgr. Marcela
Hudková bude ve škole nadále
pracovat jako učitelka.

Děkujeme Mgr. Marcele
Hudkové za skvělou práci ředitelky
ZŠ a MŠ v letech 2/2003 - 7/2022.
Děkujeme za důslednost
a vstřícnost při práci s dětmi, za
otevřený a seriózní přístup
k rodičům a pracovníkům školy

stejně jako za výbornou spolupráci
s obcí. Přejeme jí do dalších let
pevné zdraví a radost z úspěchů
osobních i pracovních.

Chcete vzít dě� na výlet do
přírody? Máte rádi hádanky, luštění
a různé kódy?

Pak právě pro Vás vznikla nová
zábavná stezka k Dobrovodskému
rybníku. Je situovaná v úseku cesty
od výběhu pro oslíka a poníka
směrem k rybníku a je dlouhá cca
1,5 km. Stezka je určena mladším
dětem z mateřských škol nebo
žákům 1. stupně základních škol.
Ale nudit se nebudou ani starší
sourozenci nebo rodiče či učitelé.
S pracovním listem v ruce zde
mohou luš�t, měřit, hádat
a poznávat zajímavos�, které jsou
spojené s řadou místních soch.
Pracovní listy naleznete

v „knihobudce“ napro� ohradě
s oslíkem a slepicemi nebo jemožné
je stáhnout na odkazu uvedeném
níže.

Vyberte si jednu ze dvou variant,
které se liší pouze různými obrázky,
a užijte si hravé putování.
Dobrovodskou zábavnou stezku
vytvořila jedna z mnoha pracovních
skupin projektu Místního akčního
plánu vzdělávání pro ORP Hořice II,
jehož realizátorem je MAS
Podchlumí, z.s. Kódy a úkoly na
stezce jsou průběžně aktualizovány.

h�ps://www.maphorice.cz/hop-sem-hop-tam/
h�ps://www.facebook.com/MAP-ORP-Hořice-2240667446201770
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Uplynulý školní rok se vrá�l do
obvyklých kolejí a v průběhu května
a června se mohly dě� ZŠ a MŠ
zúčastnit mnoha akcí a ak�vit.

Mateřská škola: besídky ke Dni
matek; květnový týden otevřených
dveří; výlet do ZOO Dvůr Králové
nad Labem; fotografování dě�;
vystoupení dě� 2.třídy MŠ na
obecních slavnostech; návštěva
knihovny v Hořicích; hudební pořad
„Divoká symfonie“; výlet do Hořic –
cyklostezka Dachovy; zahradní
slavnost a rozloučení s předškoláky.

Základní škola: besídka ke Dni
matek v KD; pokračování
preven�vního programu s Mgr. L.
Nálevkou z PPP v Jičíně; exkurze do
meteostanice v Holovousích;
„Knížkohraní“ ve spolupráci s MAS
Podchlumí; beseda o sovách na
zahradě školy; recitační soutěž

malotřídních škol v Hořicích;
pokračování projektu „Příroda
kolem nás“; Sportovní setkání
malotřídních škol v Chodovicích;
návštěva naučné stezky k rybníku
v Dobré Vodě; vyučovací hodina
s odborníkem na téma robo�ka;
fotografování žáků; škola v přírodě
v Krkonoších na Benecku se
„Sportovní školičkou“; preven�vní
program s Policií ČR; zahradní
slavnost s vystoupením kouzelníka

Pavla Kožíška; rozloučení s žáky
5. ročníku ZŠ; předání vysvědčení.

Školní budovy přešly od
1.července do klidu a z�chly. Ne
však zcela, protože ve druhém
prázdninovém týdnu probíhal
v prostorách školní družiny pod
vedením Evy Krejcarové příměstský
tábor pro dě� v rámci projektu
„Příměstské tábory Mikroregionu
Podchlumí“ realizovaný MAS
Podchlumí z prostředků Operačního
programu Zaměstnanost (EU).

Ještě před letními prázdninami
pořídila obec do dvou tříd školy
nové tabule a na školní zahradě
zrekonstruovala dopadové plochy
kolem houpaček. V červenci byly ve
školce vymalovány třídy i herny
a v obou hernách byly položeny
nové koberce. Celkové náklady
oprav byly ve výši 243 584 Kč.

V sobotu 23.června se po
dvouleté přestávce konaly u rybníka
dětské rybářské závody. Organizaci
závodů a přípravu zázemí zajis�li
místní rybáři. Počasí bylo rybářské,
ochladilo se, bylo zataženo, ale
nepršelo. Závodů se zúčastnilo
16 soutěžících v doprovodu rodičů
nebo prarodičů. Kontrolní komisaři
měřili délky nalovených ryb a po
ukončení závodů každému

soutěžícímu sečetli za obě kola
dohromady konečnou celkovou
délku ulovených ryb.

Občerstvení zajis�l Dušan s Bárou
Krátkých. Děkujeme sponzorům,
kteří věnovali věcné ceny pro
soutěžící. Byli to Zděněk Jón,
Richard Jón, Mar�n Gall. Poháry
a další věcné ceny věnovala obec.
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Největší rybu ulovila
Gabriela Hasalová a to kapra
o délce 84 cm. Gábina měla
ještě jednoho kapra
dlouhého 56 cm a dalšího
kapra v délce 49 cm ulovil
Viktor Kedroň.

1.místo – Emma Jónová (součet úlovků 680cm)
2.místo – Michal Dvořák (649 cm)
3.místo – Tobiáš Kedroň (528 cm)
4.místo – Vojta Wezdenko (360 cm)
5.místo – Šimon Štěrba (290 cm)
6.místo – Katarína Mészárosová (232 cm)
7.místo – Gabriela Hasalová (140 cm)
8.místo – Richard Mészáros (126 cm)

1.místo – Mia Jónová (součet úlovků 465 cm)
2.místo – Denis Suchý ( 440 cm)
3.místo – Jakub Hasal (203 cm)
4.místo – Viktor Kedroň (129 cm)
5.místo – Zdeněk Vlášek (82 cm)
6.místo – Jakub Szturc (48 cm)
7.místo – Robin Kremlička (26 cm)
8.místo – Matyáš Andrle s Amálkou (15 cm)
9.místo – Tonda Pavel (bez úlovku).

Po ukončení stavby kanalizace
upravila obec terén bývalé louky
a vysázela zeleň na novém hřiš�
v Dolní DV. Využila tak dotaci za
Zelenou stuhu soutěže Vesnice roku
roku 2016 ve výši 400 �síc Kč.

Na toto hřiště bude obec
postupně umísťovat vybavení,
určené pro relaxaci mládeže
i dospělých. Časem zde najdou své
vyži� i menší dě�. V první fázi obec
pořídila čtyři venkovní posilovací
stroje - surfovací zařízení, elipsovité
zařízení, sedy-lehy a jezdecké
zařízení. Nejsou určeny pro dě�.
Tyto stroje byly umístěny od silnice

na vzdálenější stranu hřiště, aby
měli cvičenci soukromí. Dále byla
instalována venkovní workoutová
cvičební sestava složená z různých
hrazd, žebříků a zavěšovacích
madel. Ani ta není určena pro dě�.

Vše je zaměřeno pro posilování,
protažení svalů a dosažení fyzické
kondice. Tak vám přejeme hodně
zdaru, zábavy a vytrvalos� při

posilování. Jak stroje správně použít
a jak mají vypadat základní cviky
najdete na š�tcích strojů nebo na
následujícím odkazu.

www.colmex.cz/rady-cviky-
inspirace/workout-cv iky-pro-
zacatecniky
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Volby do zastupitelstev obcí se
konají 23. a 24. září 2022.

Ve stejném termínu se na
Jičínsku (tedy i v naší obci)
uskuteční také volby do čás�
Senátu Parlamentu České republiky,
protože Jičínsko je jedním z 27
volebních senátorských obvodů,
kde se letos volí.

Volební místnost bude tradičně

v základní škole. Občané se
zdravotním nebo tělesným
handicapem budou moci volit do
přenosné schránky doma, pokud
o to požádají.

První kolo senátních voleb bude
ve dnech 23. a 24. září 2022
a to souběžně s volbami do
zastupitelstev obcí, druhé kolo
senátních voleb bude o týden

později 30.září a 1.října 2022.

Kandidátní lis�ny a další
informace k volbám do
zastupitelstev obcí a do Senátu
obdrží voliči do schránek nejpozději
do 20.září 2022.

Správa železnic, st.p. (dále jen SŽ)
oznámila obci v květnu letošního
roku, že má záměr zrušit
2 železniční přejezdy – jeden v poli
nad Vejsovými a druhý v poli nad
zelárnou. Cesty u těchto přejezdů
by byly přerušeny tak, aby doprava
neprojela. Jediným funkčním
žel. přejezdem pro celou velkou
lokalitu polí za Stejskalovými, nad
zelárnou, nad Vejsovými až po
Hořice by zůstal přejezd
u Balejových a sloužil by pro oba
směry veškeré zemědělské techniky
včetně nákladních vozidel
odvážejících řepu.

SŽ měla dále záměr přejezd
u rybníka převést pouze do režimu
pro pěší, průchod by byl zúžen
a doprava by přes tento přejezd
neprojela.

Starostka svolala jednání, na
které pozvala zástupce SŽ, ředitele
ZD, zástupce Státního pozemkového
úřadu (probíhají pozemkové
úpravy) a soukromé vlastníky
pozemků nad zelárnou, od kterých
údajně chtěla SŽ vykoupit pozemek
pro zokruhování cesty v uzavřené
lokalitě nad zelárnou.

Stanovisko obce:
• v současné době zemědělská

technika najíždí cestami přes
stávající žel. přejezdy a je
rovnoměrně rozložena v území;

navrhované zrušení přejezdů
neúnosně za�ží jednu lokalitu,
jeden přejezd a jednu ulici

• veškerá doprava bude projíždět
lokalitou bytové zástavby obce,
bude nucena projíždět i obcí,
zvýší prašnost a hlučnost
v zastavěném území, za�ží
komunikace a to pro obec není
přijatelné

• přejezdy musí být zachovány,
protože v rámci pozemkových
úprav přes ně vedou páteřní
cesty zpřístupňující pozemky
vlastníků

• změna žel. přejezdu u rybníka
do režimu pouze pro pěší není
přijatelná, protože pozemky
mezi tra� a rybníkem by se staly
nepřístupnými pro techniku

• přes most na dělící hrázi o šíři
3m přejede pouze starší traktor,
jedná se lokalitu rybářského
revíru a chráněné rybí oblas�
a obec by intenzivní dopravu
přes most ani nepus�la
(SŽ navrhla náhradní trasu přes
Bašnice k lesu a přes dělící hráz
rybníka).

Ředitel ZD L. Horník:
• zrušení přejezdů není možné,

zemědělská technika je široká
a dlouhá, není možné, aby se
obousměrně míjela, technika
bude nucena projíždět obcí,
prodlouží se dojezdy na pole

• žel. přejezd u rybníka musí být
zachován pro dopravu, protože
se zemědělci a vlastníci
pozemků v lokalitě mezi
rybníkem a železniční tra�
nedostanou na pozemky

Zástupce Státního pozemk. úřadu:
• pozemkové úpravy jsou před

dokončením, na základě
souhlasu vlastníků jsou hotové
nové mapy pozemků, na
přelomu roku 2022-3 by mělo
dojít k zápisu nových map do
katastru nemovitos�

• všechny tři železniční přejezdy
jsou zaneseny v nových
mapách, vedou přes ně hlavní
cesty a musí být zachovány.

Vlastník pozemků nad zelárnou:
• sdělil, že pozemky neprodá.

Zástupce SŽ konstatoval, že získaná
vyjádření předá nadřízeným s �m,
že pokud jsou všechna stanoviska
zúčastněných nega�vní, budou
přejezdy zachovány tak, jak jsou, ale
bude muset zřejmě dojít ke snížení
rychlos� vlaků při průjezdu přes
tyto přejezdy. Upozornil, že to může
mít nega�vní vliv v tom smyslu, že
cestujícím křížících se spojů
v Ostroměři mohou navazující spoje
ujet.
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Oprava komunikace v úseku
Pavlovi – Balejovi: záměrem
projektu je asfaltový povrch
komunikace a veřejné osvětlení.
Projekt je dokončen. V nejbližší
době bude obec žádat stavební
úřad o povolení stavby. Bude
zhotoven rozpočet akce a podle
výše předpokládaných nákladů se
zastupitelstvo rozhodne, zda zkusí
požádat o dotaci z MMR nebo zda
bude mít obec dost vlastních

prostředků na realizaci. Oprava by
se prováděla nejdříve v roce 2023.

Revitalizace staré požární
nádrže: záměrem projektu je
odstranění veškerých betonů
a vybudování přírodní nádrže
s přítokem z potoka. Mezi novou
požární nádrží a revitalizovanou
nádrží vznikne násyp zemního valu,
který obě nádrže oddělí. Kolem
nádrže bude doplňková výsadba

zeleně. Obec má platné stavební
povolení a čeká na vyhlášení
podzimní výzvy dotačního �tulu na
MZe.

Zastupitelstvo dále připravuje
záměr výměny osvětlovacích těles
veřejného osvětlení z pohledu
úspor energe�cké náročnos�
osvětlení.

Od června spus�l MěÚ Hořice
nový rezervační systém na úseku
občanských průkazů a cestovních
dokladů. Systém vám umožní rychlé
odbavení bez zbytečného čekání.
Pokud si půjdete pro doklady
s celou rodinou, je třeba provést
tolik rezervací, kolik dokladů
požadujete.

Příklad: čtyřčlenná rodina, která
si jde pro pas, musí provést čtyři
rezervace, tedy pro každou osobu
zvlášť.

Středeční odpoledne je pak
určeno pro občany, kteří si
nemohou provést rezervaci.
V tomto termínu je ale nutné
počítat s možnou delší čekací dobou
a nemusí se na Vás nedostat řada.

PO 8:00-12:00 13:00-18:00
ÚT 13:00-15:00
ST 8:00-12:00 13:00-17:00 bez rezervace
ČT 13:00-15:00
PÁ 9:30-11:30

Rezervace na : www.horice.org/doklady
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Dobrovodš� kohou� Vás po
dlouhých dvou letech bez divadla
zvou opět na své tradiční
představení.

Tentokrát přinášíme trochu
pohádkový, ale zase komediální
příběh z dnešní doby na mo�vy
známého příběhu o Dařbujánovi
a Pandrholovi. Jestli chcete vědět,
co dělá smrťák, jakou neplechu
dokáže napáchat jeden kouzelný
kámen jestli má Máňa šanci vzít si
Mar�na, když on je Dařbuján a ona
Pandrholová, ale hlavně jestli se
chcete zase dobře bavit, přijďte nás
v premiéře podpořit v sobotu
10. září od 19:00 do sálu kulturního
domu v Dobré Vodě. Půjde o naše
jubilejní už 50. představení takže
doufáme, že se nám vše podaří
a Vás bude v hlediš� stejně jako
v letech předcovidových. My se na
Vás rozhodně už těšíme.
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• Občanům opravené uličky v Dolní DV za trpělivost v době provádění stavby. Panu Machanovi za udržování
a dosyp štěrku na cestu v čás� uličky v době od ukončení kanalizace až do zahájení opravy uličky. Panu Jelínkovi
za úpravu terénu a ose� krajního pásu pozemku podél cesty v úrovni jeho domu.

• Místním hasičům za vyčištění požární nádrže a pomoc při přípravě a likvidaci zázemí (stany, pódium, parket,
lavice apod.) pro Slavnos� obce.

• Místním rybářům za přípravu a organizaci dětských rybářských závodů u rybníka.
• Báře a Dušanovi Krátkým za zajištění občerstvení na zahradní slavnos� ve škole a na rybářských závodech

u rybníka.
• J. Mikasovi, O. Perunovi, M. Pavlovi a M. Horáčkovi za provedení instalace a ukotvení nově pořízené

workoutové sestavy.

•Elena Kyselová

Adéla Špačková

Kateřina Trníková

Sofie Jana Mészárosová

Blahopřejeme k životnímu výročí

70 let Vladimír Voborník
Ludmila Kubátová

80 let Miloslava Tonarová
Vladimíra Pourová

90 let Hana Hátlová

Vzhledem k tomu, že ve Zpravodaji uvádíme pouze jména jubilantů
s kulatým životním výročím, blahopřejeme touto cestou i všem našim
dalším občanům-seniorům a přejeme všem pevné zdraví, hodně elánu
a rados� ze života.

10. září 2022 Divadelní představení - CO NOVÉHO U DAŘBUJÁNA A PANDRHOLY
od 19:00 , vstupné 80,- (dě� do 15 let vstup zdarma)

Foto ze hry: Co nového u Dařbujána a Pandrholy


