Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 27.2.2014 v Lukavici

duben/2014

zprávy
OÚ Lukavice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Všem sponzorům, kteří přispěli na zdárný průběh obecního plesu, který
se konal 15.3.2014 v restauraci Na Křižovatce.
Nyní bych Vás rád seznámil s investičními akcemi,
které jsme se rozhodli v letošním roce zrealizovat. Počátkem
měsíce dubna byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Lukavici. S nejnižší cenovou nabídkou byla vybrána firma Staver s.r.o., s termínem realizace do 30.6.2014. Rekonstrukce přispěje ke stabilizaci objektu z důvodu vybudování
nového střešního pláště a k rozšíření sociálního zařízení pro
diváky a soutěžící v době tréninku sportovních družstev SDH
a pořádání sportovních akcí SDH Lukavice. Tak jak jsme avizovali v loňském roce, budeme i letos pokračovat v opravách
místních komunikací. Do konce srpna 2014 bude položen
nový živičný povrch v délce cca 500 m na místní komunikaci z Lukavice do Výsonína. Ve Vížkách budeme realizovat
výměnu oken a vstupních dveří v obecním objektu. Připravujeme projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební
povolení a následné podání žádosti o dotaci od SFDI (Státní
fond dopravní infrastruktury) na výstavbu chodníků v Lukavičce směr Žumberk a Lukavice směr k hlavní silnici I/37 (od
Sýkorových k autobusové zastávce Na Mýtě). Pracujeme na
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele na rekonstrukci komunikace do průmyslové zóny (od prodejny COOP do
areálu bývalého JZD). Chceme rekonstruovat sociální zařízení v ZŠ ve druhém podlaží a vyměnit stávající okna a vstupní
dveře z bočního vchodu. Na základě výsledků analýzy rizik
vlivu důlní činnosti na podzemní vody a na řeku Chrudimku
připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci od SFŽP
(Státní fond životního prostředí) na sanaci haldy z historické důlní činnosti v Lukavici. Pokud se tato sanace uskuteční,
dojde k vybudování klidové a odpočinkové zóny v podobě
lesoparku.
Na Obecním úřadě v Lukavici je v přízemí zřízena
místnost, která slouží ke vzdělávání našich spoluobčanů.
Zdárně zde probíhá VU3V (Virtuální univerzita třetího věku)
a již se připravují další projekty se zaměřením na vzdělávání
našich spoluobčanů. Bližší informace najdete v tomto zpravodaji.
Miloslav Stehno starosta obce

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 4. 12. 2013 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:

1. Smlouvu č.13149933 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí
2. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje na období od 15.12.2013 do 13.12.2014
3. Smlouvu o poskytnutí státní neinvestiční dotace v požární ochraně
na výdaje SDH obcí Pardubického kraje za rok 2013
4. Dodatek č.1ke smlouvě č. 0-25/2011 na zajištění svozu, třídění,
recyklaci a odstranění komunálního odpadu
5. Žádost Senior centrum Skuteč o spolufinancování poskytnuté
sociální služby ve výši 3000,-Kč
6. Inventarizační komisi ve složení členů kontrolního výboru a pana
Vlastislava Pilaře
Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Žádost Farní charity Chrudim o příspěvek

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 19. 12. 2013 v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet obce Lukavice na rok 2014 s příjmy 8400000,-Kč a
výdaji 8400000,-Kč
2. Příspěvek SDH Lukavice ve výši 90000,-Kč
3. Příspěvek SDH Vížky ve výši 33400,-Kč
4. Příspěvek SDH Výsonín ve výši 54700,-Kč
5. Příspěvek TJ Sokol Lukavice ve výši 50000,-Kč
6. Příspěvek Svazu diabetiků ČR, územní organizace Slatiňany,
ve výši 3000,-Kč
7. Příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace
Slatiňany, ve výši 3000,-Kč
8. Příspěvek Domovu na rozcestí Svitavy ve výši 3000,-Kč
9. Příspěvek SOVA Výsonín ve výši 10000,-Kč
10. Poplatek za odpady na rok 2014 ve stejné výši jako je v roce
2013
11. Rozpočtové opatření č. 2
12. Plnou moc pro Ing. Daniela Kotašku ve věci projednání a inženýrské činnosti v rámci přípravy akce „Lukavice – sanace haldy
z historické chemické výroby“
Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Žádost pana Miroslava Petra ohledně stavebních pozemků v Lukavičce
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Celý proces je hrazen z dotace EU ( obvykle stojí
70.000,- Kč). Jedné schůzky by se měl zúčastnit expert zahraničního partnera projektu, jedné schůzky specialista na rovné příležitosti. V souvislosti s těmito návštěvami nevzniknou
obci žádné další náklady.
Cílem celého procesu, který potrvá minimálně do konce kalendářního roku, je vytvořit dokument - plán, vodítko,
kterým se bude řídit naše obec v příštích letech a který bude
základem pro získání dotací za účelem postupného plnění
naší představy o obci a životě v ní.
Bc. Dagmar Krčilová

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zařazení správního území obce Lukavice do územní působnosti
MAS Železnohorský region na období 2014-2020
2. Smlouvu o plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované městem Chrudim
3. Smlouvu o zajištění vzdělávání v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky v MŠ zřizované městem Chrudim
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2012121/VB/01,
název stavby: Lukavice, p. Havel, č.p.49, NN
5. Přijetí daru příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Lukavice od dárce
Tereza Praha, Haštalská 17, ve výši 8500,-Kč a zároveň schválilo
čerpání této částky na realizaci aktivit v rámci projektu mezinárodní odpadové kampaně Litter Less
6. Pronájem bytu panu L. R.
7. Vyhotovení strategického plánu obce firmou Econsulting E.U.R.,
s.r.o., z dotace EU
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Projekt na výstavbu chodníků

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 1. 4. 2014 ve Vížkách
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o dílo s firmou Staver s.r.o., na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Lukavice“
2. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro
knihovny v regionu Chrudim
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2011536/VB2,
Lukavice, p.Štverák, parc.č.414/4, NN
4. Příspěvek ve výši 3000,-Kč na vydání publikace „Nasavrcké panství“
5. Výměnu oken a dveří v obecním domě ve Vížkách firmou okna
IDEAL
6. Opravu místní komunikace Lukavice – Výsonín firmou M-SILNICE a.s.
7. Prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu A. D. do 31.3.2015
za stávajících podmínek
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Přípravu návrhu zprávy o uplatňování územního plánu
2. Informace o termínu prvního společného setkání na tvorbě strategického plánu obce

Strategický plán obce
Ve čtvrtek 3.4.2014 proběhla v naší obci první schůzka občanů- “komunitní workshop“, jejímž cílem bylo sdělit
si pod vedením firmy Econsulting s.r.o., co se nám, občanům, v naší obci nelíbí.
Na první schůzce se sešlo 40 občanů, kteří svými
cennými náměty sestavili priority, kterými bychom se měli
zabývat na dalších schůzkách a to již v užším pracovním
týmu, sestaveném z nejaktivnějších účastníků setkání.
Mnozí z nás se setkali s naprosto novým způsobem
práce v týmu. Všichni měli možnost se vyjádřit, co je v naší
obci trápí, co chybí, co je třeba vylepšit.

Senioři komunikují

Obec Lukavice získala finanční prostředky z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v projektu
�Senioři komunikují�. Tento projekt je určen pro cílovou
skupinu �Senioři v důchodovém věku� a týká se bližšího
seznámení seniorů s obsluhou osobního počítače, internetu
a používání platební karty. Rozsah kurzu je 13 hodin. Počet
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osob v 1 kurzu je 10. Nadační fond uvedenou aktivitu plně financuje. Projekt se začne realizovat v měsíci září na Obecním
úřadu v Lukavici. Senioři, kteří mají o projekt zájem, nechť se
co nejdříve nahlásí na čísle 777670670 u paní Krčilové.

chař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem
v dějinách lidstva)
Za studenty Bc.Dagmar Krčilová

Univerzita třetího věku hlásí
- jsme v polovině studia!!

TJ SOKOL
Lukavice

Naši milí studenti VU3V se „ prokousali“ tématem
ETIKA pod vedením PhDr. Jana Šolce, lektora etiky a rétoriky na liberecké Technické univerzitě, kde přednáší i posluchačům Univerzity třetího věku a shledává velký význam této
vzdělávací instituce pro zlepšení lidských vztahů a společenského klimatu.
Část přednášky PhDr. Šolce, na téma hledání smyslu
života:
„Když jsem se dnes chystal na setkání s Vámi, tak jsem
si při holení uvědomil, že smysl dnešního dne je dán - je to
setkání s Vámi u tohoto náročného tématu. A tak jsem předem
znal účel své cesty svého působení. Prostě smyslu činnosti
vždy předchází činnost sama.
A nyní již nastal čas na definici, která je opět složitá
a jak říkají rádi vědci – mnohovrstevnatá. Proto se spokojme
se základní definicí, že: „Smyslem nazýváme to, skrze co je
nám něco srozumitelné a přijatelné, co nám stojí za námahu“.
Je to definice v obrysech. Myslím si, že pro náš účel naprosto
vyhovuje.
Vybudovat si na zahradě alpinu, skalničku a procestovat celou Evropu křížem krážem, to stále ještě není smysl,
to je úkol, možná příjemný úkol. Za smysl života máme celkové zaměření, dlouhodobé zaměření, a musí platit obecně
pro zdravé i nemocné, pro staré i mladé. Snad již chápeme,
o co jde. Je to tedy dlouhodobý cíl. Znamená to, že je pro celý
lidský život dán jenom jediný smysl? Poslechněte si příběh
o muži, který nedávno zaujal svět. James Bain byl roku 1974
jako mladý muž odsouzen ve Spojených státech na 35 let za
únos a znásilnění chlapce. Po 35 letech - kdy se neustále domáhal revize verdiktu, a když setrvale prohlašoval klidným
způsobem, že je nevinen - byl podroben testu DNA. Bylo
prokazatelně zjištěno, že nikoho neunesl ani neznásilnil - a
byl propuštěn. Byl propuštěn charismatický usměvavý černý
muž, který řekl, že nepodlehl tomu lákání nenávidět, a který
tvrdí, že záměr Boží nemůžeme odhadnout, a tak se mu musíme podrobit, protože všechno podle něj má nějaký smysl.
Tento muž byl bezesporu filosofem bez diplomu. A advokáti,
kteří mu vymáhali odškodnění na státu, mu vymohli 35 milionů korun. Takže James Bain má dnes nový problém – jak
si najít partnerku, která ho chce kvůli němu a ne kvůli jeho
bohatství.
Chtěl jsem poukázat na to, že smysl života prostupuje
celým naším životem a předešlu, že pokud by neexistoval, tak
se lidé po něm neustále neptají - a kdyby neexistoval, tak by
nám bolestně nechyběl.“
Od října tohoto roku, čeká studenty zimním semestr
a téma Život a dílo Michelangela Buonarroti. (florentský so-

Dětský karneval
V neděli, 16. 3. 2014, pořádala naše TJ v místní restauraci, Dětský karneval. Členové TJ Sokol Lukavice připravili
od 14.00 hod. odpoledne plné soutěží, her a dětských závodů.

Děti měly možnost vyhrát i hodnotné ceny v soutěži o ceny.
Za doprovodu kapely K.Habala RYTMUS si se svými dětmi
zatančili i rodiče.Návštěvnost našich karnevalů je tradičně veliká a ani letos tomu nebylo jinak.

První lednový týden jsme pozvali do školy všechny
rodiče, prarodiče a přátele naší školy. Uspořádali jsme Týden
otevřených dveří. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit vyučovacích
hodin podle vlastního výběru. Pozvali jsme i děti z mateřské
školy, aby se zúčastnily školního vyučování a vyzkoušely si
roli školáka. Děti si prohlédly budovu školy a už se těší, že se
zapíší do našeho 1. ročníku. U zápisu jsme přivítali 16 malých
školáčků. Ráda bych poděkovala paní Lidušce Makešové a
Marii Pytlíkové ze Sboru pro občanské záležitosti, které nám
již tradičně pomáhaly s organizací a administrativou zápisu.
Dětem také přinesly drobné dárky. Děkujeme všem rodičům
za důvěru. Vážíme si toho, že si vybrali pro své dítě právě naši
školu. Máme jim co nabídnout. Oceňujeme i to, že do naší
školy budou vozit své děti i podnikatelé z jiných obcí.
Ve čtvrtek 30. ledna jsme se vypravili společně s rodiči do knihovny slatiňanského zámku, abychom si vychutnali
slavnost pasování na rytíře čtenářského řádu našich prvňáčků.
Ti si také slavnostně převzali svoje první vysvědčení.
V únoru jsme si užili jarní prázdniny, pobavili jsme
se na školním karnevale, navštívili jsme chrudimské divadlo,
kde jsme zhlédli pohádku Honza a čert.
V březnu jsme se zúčastnili mezinárodní matematické
soutěže Klokan. Výsledky žáků naší školy byly velmi dobré. Náš divadelní soubor Lukavánek vystupoval na přehlídce Mateřinka v Chrudimi a v Holicích. Vystoupení můžete
zhlédnout také v Lukavici na Jarním pohádkovém podvečeru,
který plánujeme na duben 2014. Poděkování patří paní učitelce Janě Louvarové za celoroční vedení souboru.
Ve škole proběhla vernisáž výtvarných děl našich žáků.
Vytváří výzdobu chodby a jídelny.
28. března si připomeneme Den učitelů. Přeji všem
svým spolupracovníkům, aby je práce v naší škole i školce
naplňovala, aby se splnily všechny jejich pedagogické ideály.
Přeji všem pevné zdraví, mnoho pohody, zvídavé žáky a spokojené rodiče.
Školní Ekotým, obhajova titulu Ekoškola a mezinárodní projekt Litter Less
Jedním z pilířů našeho školního vzdělávacího programu je environmentální výchova. Vzdělávání v oblasti ekologie patří ke stěžejnímu vzdělání každého člověka. Školní
Ekotým se zúčastňuje různých ekologických aktivit, exkurzí,
mezinárodních projektů, činností a soutěží.
Žáci naší školy se dlouhodobě zabývají ekologií, životním prostředím, zdravým životním stylem. Navštěvují
střediska ekologické výchovy, kde se aktivně účastní edukativních programů. Žáci školního Ekotýmu se zabývají i
monitoringem v naší obci, v našem bezprostředním okolí.
Zabývají se prostředím školy, rozumnou spotřebou materiálních zdrojů, hospodařením s odpady, šetrným hospodaření
s vodou, energií a její spotřebou. Ekotým se pravidelně schází a zapisuje naměřené hodnoty. Zamýšlíme se i nad tím, že
zdroje na Zemi jsou omezené a zamýšlíme se nad trvale udržitelným rozvojem na naší planetě.
V březnu navštívili členové Ekotýmu firmu Transform,
a. s., kde sledovali přeměnu plastového odpadu na nové výrobky. Firma úspěšně působí na našem trhu již řadu let. Děti
se seznámily s pojmem recyklace.
Ekotým se v červnu opět vypraví na Expedici Šuma-

Kurz anglické konverzace
Vážení občané,
naše obec dostala nabídku na uskutečnění kurzu
anglické konverzace. Nabídka je platná již od měsíce květen tohoto roku.
Důležité je vědět, zda-li bude v naší obci o konverzaci v angličtině zájem. Proto prosím nahlaste svůj
zájem o kurz konverzace na tel.: 777 670 670, paní
Krčilová.
Případným zájemců, budou sděleny bližší informace o datu zahájení kurzu.
Dobrý den,
jmenuji se David, jsem z USA a je mi 57 let. Českou
republiku znám již od roku 1993. Žil jsem zde na mnoha místech a v současné době žiji a pracuji v Hlinsku v Čechách.
Moc se mi tady líbí, lidé jsou zde přívětiví a já bych zde velmi
rád našel přátele.
To, co mohu nabídnout je možnost konverzace v anglickém jazyce. Budu vám rád vyprávět o kraji, ze kterého
pocházím a na oplátku bych se chtěl dozvědět vice o vás a
vaší zemi. Možná byste mi mohli pomoci se základní znalostí
jazyka českého. Pokud jde o dorozumívání se a vysvětlování
v anglickém jazyce dokáži být velmi otevřený a trpělivý.
Navrhuji scházet se v rámci kurzu anglické konverzace jednou měsíčně kdekoliv, kde to bude možné: ve škole, v
kavárně, v restauraci u kávy nebo u piva. Chtěl bych si povídat s kýmkoliv, kdo o to projeví zájem. Mohou to být tedy
mladí lidé, studenti nebo i starší pracující lidé. Ideální počet
zájemců ve skupině je deset osob, ale nebráním se většímu
počtu zájemců.
Za dobrovolně poskytnuté hodiny konverzace nežádám peníze. Odměnou mi bude seznámení se s novými lidmi a možnost nalézt zde přátele a dozvědět se něco zajímavého o České republice.
David Works
davidworks@hotmail.com

Základní a mateřská
škola Lukavice
Vážení a milí čtenáři,
nový rok 2014 jsme začali tradiční obchůzkou tří králů, kteří nám přišli na samém začátku roku popřát mnoho
zdraví, štěstí, úspěchů a pohody. Vánoční čas skončil a na nás
čekaly nové úkoly.
3

4

va 2014, kde si vyzkoušíme žít v 1. zóně Národního parku
Šumava na chalupě bez vody, bez elektřiny, bez telefonního
signálu. Budeme se zabývat alternativními zdroji energie,
energií na Šumavě, navštívíme vodní elektrárnu na řece Vydře. Kromě toho budeme opět monitorovat vodu ve Vltavě,
budeme provádět jednoduchá fyzikální měření, zaznamenávat je, porovnávat s hodnotami naměřenými v Chrudimce a
budeme se zabývat všudypřítomnými odpady. Třešničkou
na dortu bude raftování na Vltavě. Zapojili jsme se do tohoto
mezinárodního projektu zabývajícího se odpady a redukováním jeho množství. Učíme se, že Země není na jedno použití.
S odpady musíme nakládat rozumně, jinak se nám celá Zeměkoule promění v jedno obrovské smetiště. V rámci projektu
jsme navštívili firmu AVE v Nasavrkách, kde jsme se prošli
po obrovské hromadě komunálního odpadu. Zabývali jsme
se i odpadem, který se z naší obce odváží do firmy Technické
služby Hlinsko. Tříděný odpad se ještě dotřídí a tvoří surovinu pro recyklaci.
Zelenou vlajku Ekoškoly můžete vidět vlát na budově
školy. V letošním roce budou muset členové Ekotýmu mezinárodní titul obhájit. Není to jednoduchý úkol. Tak nám držte
palce, ať se nám to podaří.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky
Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje.
Nejdůležitější akcí v prvním čtvrtletí roku 2014 byla
pro Sbor dobrovolných hasičů Vížky výroční valná hromada. Tato akce se uskutečnila na sále v HOSPODĚ NA VÍŽKÁCH. Mezi přítomnými byli zástupci obce Lukavice, okresního sdružení hasičů Chrudim a okrsku Miřetice.
Hlavním bodem programu bylo hodnocení uplynulého
roku. Dále byl určen termín pořádání Dětského dne. Tato akce
je naplánována na 7. června 2014 v Loučkách u rybníka.
V průběhu měsíce března pak probíhala v hasičské
zbrojnici série školení výjezdových jednotek pod vedením
Zdeňka Horského. 30.3. proběhlo také školení strojníků motorových pil, kterého se, stejně jako předchozích školení,
účastnily i jednotky okolních obcí.
Dále máme na 12.4. plánován sběr železného šrotu,
který bude spojen s vyklizením budovy hasičské zbrojnice,
jelikož v průběhu dubna nás čeká zahájení rekonstrukce. Žádám touto cestou členy sboru o pomoc na této akci. Blíží se
nám také začátek sportovní sezóny. Ta bude zahájena první
ligovou soutěží v Třemošnici a družstva našeho sboru tam nebudou chybět. Již také probíhají přípravy oslav 110. výročí
založení sboru.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice

Bleha Milan

Vážení spoluobčané,
v následujících řádcích bych vás rád v krátkosti informoval o činnosti našeho sboru v 1. čtvrtletí roku 2014.
První letošní akcí byla výroční valná hromada, která se
konala 11.1. v restauraci Na Křižovatce.
15. února uspořádal náš sbor Hasičský ples. K tanci
a poslechu hrála skupina Fragment.

Dobrý den vážení spoluobčané,
začalo nám jaro a to pro nás znamená i začátek sportovní sezony, ale ani přes zimu jsme nezaháleli. V prosinci
jsme společně v hasičárně oslavili Vánoce a na leden jsme
připravili vystoupení mladých hasičů na výroční valnou hromadu. Protože venkovní počasí nepřipomínalo vůbec zimu,
jeli jsme si alespoň zabruslit do Chrudimě na stadion.
V únoru jsme malovali obrázky do soutěže PO očima
dětí a úspěšně jsme složili zkoušky odznaků odbornosti.
Průběžně jsme se věnovali i přípravě na jarní sezónu,
kde jsme chodili běhat a hrát hry do tělocvičny. Dorost jezdil
pravidelně do atletické haly v Pardubicích, kde nabíral kondičku a učil se techniku běhu na 100m.
Poslední březnový víkend se konalo školení vedoucích
a instruktorů na Konopáči, kde jsme úspěšně složili zkoušky
a máme 3 nové instruktory.
Ve druhém čtvrtletí nás čekají ligy v běhu přes překážky a pohárovky v útokách, ale také okresní kolo hry Plamen,
které se koná 24.-25. 5. v Chrudimi plus okresní kolo dorostu,
které se koná 17. 5. v Otradově. Na tyto soutěže Vás srdečně
zveme - přijďte fandit a podívat se na výkony našich-vašich
dětí.
za mladé hasiče a dorost Z.Doležalová, J. Čechlovský

Sbor pro občanské
záležitost

K 1. 1. 2014 čítá členská základna sboru 16 žen a 23
mužů.

Životní jubilea za první čtvrtletí roku 2014

Dne 11. ledna se tři naši členové zúčastnili výroční valné hromady SDH Lukavice.
Dne 24. ledna jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že
zemřel náš člen bratr Petr Holeček. Naposledy se s ním 29.
ledna přišlo rozloučit šestnáct našich členů.
Dne 7. února se na Žumberku konala výroční valná
hromada okrsku Miřetice. Z našeho sboru bylo přítomno šest
členů. Programem bylo bilancování roku 2013 v rámci okrsku.
Dne 14. a 28. března proběhla školení členů jednotek sboru dobrovolných hasičů, konaná v hasičské zbrojnici
v Lukavici. Z jednotky Lukavice – Vížky byli přítomni čtyři
hasiči.
Dne 29. března byli v Lukavici, opět s naší účastí, školeny obsluhy motorových řetězových pil.

Petr Novák, Jaroslava Tenkrátová, Jarmila Blehová,
Ludmila Čechlovská, František Hromádko - Výsonín, Lenka Hájková, Marie Mrkvičková - Výsonín, Jarmila Lomňančíková - Výsonín, Květa Nejtková, Alena Stehnová, Marie
Zářecká, Věra Mudrochová
Dne 19. října 2013 oslavili manželé Vlasta a Pavel
Mutlovi 50 let společného života. Do dalších společných let
přejeme pevné zdraví, lásku a spokojenost.
Vítání občánků: na OÚ jsme slavnostně přivítali a do
společenské kroniky zapsali dva nové občánky, byli to Sofie
Bočková a Adam Rejchrt.
Členky sboru pro občanské záležitosti navštívily jubilanty s dárkovým balíčkem a přáním spokojenosti a zdraví do
dalších let.

Za SDH Vížky Pavel Venzara
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