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Slovo úvodem

as od vydání minulého čísla utekl jako
voda a je před námi další rok. Plány a

úkoly  obecního  úřadu  a  zastupitelstva
zmiňuje v dalších článcích starosta obce.
Já osobně bych byl  rád,  aby se občané
více  zapojovali  do  veřejné  diskuse  o
dalším rozvoji obce (územním, kulturním,
společenském).  První  vlaštovkou

Č takovéto  iniciativy  je  pro  mne  článek
Hany Kotyz  Máslové  a Elišky  Vaňáskové
Švandové na straně 5.  Pevně věřím,  že
dámy nezůstanou osamoceny a v dalším
čísle bude článků od našich občanů více. 

Ondřej Votruba 

Sloupek pana starosty

ážení  spoluobčané,  na  začátku
nového  roku  všichni  rekapitulujeme,

co  nám  minulý  rok  dal  nebo  vzal  a
dáváme si různá předsevzetí. Co se týká
mých  obecních  předsevzetí,  tak  je  to
především  pokračování  v nastaveném
tempu  uplynulého  roku  a  zajištění  co
nejvíce  investic  a  dotací  pro  rozvoj
a provoz obce.

V

Tato zima byla, co se sněhu týká, celkem
mírná. Jak už ale u  zákonu schválnosti
bývá,  tak  v den,  kdy  napadlo  přes  noc
relativně  dost  sněhu,  došlo  k poruše  na
traktoru.  V silném mrazu  zamrzla  nafta.
Než  se  poměrně  rychle  podařilo  traktor
opravit,  nenašel  se  nikdo,  kdo  by  tuto
situaci  řešil  zbytečně  emotivně.
Za toleranci a pochopení vám všem patří
můj dík.

Jak už jistě všichni víte, nový rok přinesl
změny  v našem  obecním  zastupitelstvu.
Jeden ze zastupitelů, pan Josef Makovec,
se  rozhodl  ze  zdravotních  důvodů  složit
mandát  a  na  jeho  místo  nastoupil
v pořadí druhý kandidát z téže kandidátní
listiny. Je jím pan Lukáš Šanda a já věřím,
že  bude  aktivním členem našeho  týmu.
Touto cestou bych chtěl panu Makovcovi,
bývalému  starostovi  a  odstupujícímu

členovi  současného  zastupitelstva,
poděkovat za dlouholetou práci pro obec i
navzdory  tomu,  že  je  všeobecně známa
naše rozdílnost názorů a postojů.

V dalších  řádcích  bych  chtěl  zmínit
některé konkrétní plány a úkoly, které nás
v tomto roce čekají.
Máme několik prioritních akcí. Především
bychom  chtěli  pokračovat  v opravách
dalších  obecních  komunikací.  Letos  je
plánována  oprava  úseku  komunikace
k Mrhalu (balenou živicí)  a  oprava cesty
na Vyhlídky. Nejdřív zde musíme vytvořit
systém odvodnění tak, aby voda odtékala
z komunikace,  a  poté  dojde  k  opravě
vrchní vrstvy. Byla nám nabídnuta koupě
většího  množství  asfaltového  recyklátu.
Tuto  nabídku  jsme  z důvodu  velice
výhodné  ceny  využili.  Materiál  budeme
využívat na opravy místních komunikací.
Mezi  další  úkoly  patří  pokračování
rekonstrukce  obecního  úřadu,  vytvoření
vrtu na Vyhlídkách, dokončení vystrojení
nového vrtu a jeho zapojení do systému
dodávky  vody  a  vybudování  dětského
hřiště. Jelikož se nám nepodařilo na hřiště
získat dotaci, budeme jej postupně stavět
z vlastních zdrojů.
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Na jaře nás čeká pravidelný úklid obce.
Vždy se nás sešlo dost na to,  abychom
během  jednoho  odpoledne  dokázali
vysbírat  a  uklidit  okolí  přístupových
komunikací  a  parkoviště  u  Mrhalu  od
odpadu.  Termín  úklidu  bude  oznámen
prostřednictvím  stránek  úřadu  a
informačních  SMS.  Věřím,  že  se
i tentokrát  sejdeme  v hojném  počtu  a
přiložíme ruku k dílu. Termín úklidu bývá
vždy  před  Jivenskou  poutí,  která  nyní
vychází  přesně  na  svátek  svatého
Vojtěcha,  patrona  naší  kapličky.  Pouť
bude pořádána ve spolupráci s SDH Jivno.
Místní  hasiči  jsou  vždy  ochotni  pomoci
s organizací všech kulturních akcí.

V minulých  týdnech  jsem  jednal  se
společností  Jikord (Jihočeský koordinátor
dopravy)  ohledně  hromadné  dopravy
osob  do  Jivna.  Dostal  jsem  několik
informací, se kterými jsem začal pracovat.

Oslovil  jsem v této  souvislosti  i  starostu
Adamova  a  společně  jsme  zorganizovali
schůzku  ještě  s dalšími  starosty  z Hůr,
Úsilného  a  Libníče.  Na  jednání  jsme  se
shodli,  že  naše  obce  mají  problémy  se
základní  dopravní  obslužností  a  proto
budeme  dále  společně  pokračovat
v jednání o možnosti rozšíření dopravy do
našich obcí.

V nejbližší  době  nás  čekají  svátky
velikonoční, svátky jara. Pro někoho jsou
to vítané dny volna, ale hlavně na vsích
se  dosud dodržuje  alespoň část  starých
zvyků  a  tradic.  Využijme  těchto  svátků
k zastavení a zamyšlení, k odpočinku, ale
i zábavě. Tyto svátky od počátku byly a
jsou  spojeny  s myšlenkou  svobody  a  já
vám  všem  přeji  jejich  co  nejklidnější
prožití.

Pavel Halámka

Rozesílání informací formou SMS

elikož  se  registrace  vašich  telefonů
rozbíhá  pozvolna,  znovu  připomínám

možnost  zaregistrovat  vaše  mobilní
telefony do informačního systému. Těm,
kteří  již tak učinili,  děkuji.  Všechna čísla
jsou  v  pořádku  registrována  a  ač  jsme
ještě žádnou zprávu neodeslali, vězte, že
je  to  tím,  že  čekáme  na  zbylé
spoluobčany.  V  tomto  roce  již  SMSky
začneme používat.

J Pro registraci  stačí  málo.  Buď ji  můžete
sami  provést  na  obecních  stránkách
www.jivno.cz,  nebo  nám  své  telefonní
číslo spolu se jménem doručte na obecní
úřad  (poštou,  emailem  nebo  osobně).
Není se čeho bát, registrace i další užívání
jsou  bezplatné  a  vaše  údaje  jsou
zabezpečeny proti zneužití.  

Ondřej Votruba

Vítání občánků

řipravujeme již dříve avizované vítání
občánků. Z důvodu zákona 101/2000

Sb. o ochraně osobních údajů však není
možné zvát  nově narozené děti  a  jejich
rodiče na vítání občánků automaticky, ale

P je potřeba se přihlásit osobně. Přihlášení
na Vítání občánků musí učinit rodič dítěte.
Vyplní  a  podepíše  formulář  přihlášky,
který  zašle  buď  poštou,  nebo  osobně
doručí  na  obecní  úřad.  Formulář  je  ke

3



stažení  na  stránkách  obce,  nebo  si  jej
můžete  vyzvednout  v úředních  hodinách
na  úřadu.  Předpokladem  pro  přihlášení
Vašeho dítěte je jeho trvalý pobyt v Jivně
a datum narození po 1. lednu 2013. Berte
prosím  tento  postup,  jako  nutnost
vyžádanou  zákonem.  Samozřejmě
všechny  děti  velice  rádi  přivítáme.

Informaci  o  termínu  obřadu  Vám
následně zašleme buď poštou či emailem
zhruba 2 týdny před konáním. Pokud Vám
termín  nebude  vyhovovat,  či  se  obřadu
nezúčastníte, oznamte nám to včas.

Pavel Halámka

Ohlédnutí za jivenským časem adventním a vánočním

talo se již tradicí prožívat v Jivně čas
adventu  a  Vánoc  v  pospolitosti.

Nejvíce  navštívenou  akcí  je  určitě
„Rozsvícení vánočního stromu“ u jivenské
kapličky.  Toto  „rozsvícení“  má  už  svou
tradiční  podobu.  Je  spojeno  s  úvodním
slovem  pana  starosty,   s  podáváním
punče,  prodejem  keramiky
z borovanského  střediska  Nazaret  a
hlavně  se  zpěvem  rodinného  sdružení
Rosťa  a  spol.   To  bylo  tentokrát
obohaceno i hrou na dudy. Jako vždy se
pak velká část návštěvníků přesunula do
hostince  Na   Návsi,  kde  muzikanti  dál
hráli a zpívali. Ke zpěvu známých písniček
se  často  přidávali  ostatní  a  opět  se
podařilo prožít tento večer v příjemné a
potěšující  atmosféře.  Úspěšný  byl
i průběh  mikulášské  besídky  s  nadílkou,
která  následovala  o  týden  později  také
v místním hostinci.  Další sobotu namísto
původně plánované vokální skupiny X-tet
přijela  bluegrassová  skupina  SEMTAM
z Týna nad  Vltavou.  Vystoupila  v  místní
kapličce již podruhé, ale nebylo to určitě
na závadu, protože přijela v proměněné
sestavě  a  s  novým  repertoárem.  Méně

S povedenou  akcí  bylo  „vánoční  posezení
při  hudbě“  v  poslední  sobotu  před
Vánocemi.   V  hospodském  sále  byly
nakonec  obsazeny  jen  dva  stoly.  Paní
hrála  a  zpívala  dobře  a  s  nasazením  a
povzbudilo ji  určitě i to, že dva páry se
vydaly na taneční parket. Přeci jen nás to
však  vede  k  otázce,  zda  tuto  aktivitu
příště pořádat!  Zřejmě takto těsně před
Vánocemi  se  už  lidem  nechce  z  tepla
domova i od vánočních příprav. 

Na Štědrý den si  mohli  místní  přicházet
pro  betlémské  světlo  do  kapličky  a  na
Štěpána  26.12.  byla  tamtéž  sloužena
vánoční  mše.  Zbýval  už  jen  tradiční
novoroční  koncert.  Odpoledne  prvního
ledna  to  bylo  jindřichohradecké  folkové
trio  Jentaktak,  které  nás  svými
nápaditými a příjemnými písněmi uvedlo
do  nového  roku  2016.  Kéž  se  nám
v tomto roce daří a v jeho závěru se opět
šťastně shledáme - třeba před jivenskou
kapličkou.

Karel Filip

Využití rekonstruovaných prostor na obecním úřadě

ak  všichni  víte,  v  současné  době
probíhá rekonstrukce poloviny budovyJ jivenského  obecního  úřadu.  Vzhledem k

těmto pokračujícím úpravám bychom rády
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zjistily,  zda by byl  mezi  ženami z Jivna,
Vyhlídek  a  okolí  zájem  o  využití  těchto
prostor.  Dle  informace  od  starosty  obce
by  byly  tyto  prostory  k  využívání  od
letošního podzimu.  
Prostory  by  se  daly  využít  například  na
různé  dětské  aktivity  jako  malování  a
obdobné  kreativní  činnosti,  pořádání
přednášek nebo pohybových kurzů apod.
Uvítáme i vaše návrhy, co dalšího by se
mohlo  ve  zrekonstruovaných  prostorech
konat.  Zájem  zastupitelů  obce  o  naše
návrhy  je  a  rádi  nás  v  těchto
volnočasových aktivitách podpoří. 
Prvním naším nápadem je pořádání kurzů
orientálního tance.
Za  kolébku  orientálního  (nebo  břišního)
tance  se  považuje  Egypt  a  další  státy
arabského světa. Orientální tanec v sobě
zahrnuje několik tanečních stylů, takže se
nejedná  pouze  o  jeden  tanec.  Kurzy,
které  chceme pořádat,  budou zaměřeny
na styl tance raks sharqi.
Pokud  snad  váháte,  jestli  je  orientální
tanec  pro  vás  ten  pravý,  vězte,  že
orientálním  tancem  se  mohou  zabývat
ženy  všech  věkových  i  váhových
kategorií.  Při  orientálním  tanci  se  žena
naučí  mít  ráda  sama sebe  a  svoje  tělo
takové, jaké je. Současně je to i příjemná
forma pohybu, cvičení, relaxace a dobití
energie,  což  jistě  ocení  jak  ženy
s náročným zaměstnáním, tak i maminky
na  rodičovské  dovolené.  Konkrétně  na
maminky  s  malými  dětmi  chceme  brát

zřetel,  a  proto  budou  lekce  časově
uzpůsobeny  koupání  a  ukládání  dětí  do
postýlek.  Současně  bychom  maminkám
rády zajistily i možnost umístit jejich děti
po dobu výuky do skupinky dětí ostatních
tanečnic,  která  by  byla  pod  dohledem
dospělé osoby.
Naskytla  se  nám  jedinečná  příležitost
rozjet  výuku  orientálního  tance
s tanečnicí, která je ochotná jednou týdně
dojíždět  za  námi  a  vést
jedenapůlhodinové  kurzy  za  příznivou
cenu. Naše tanečnice začínala tančit pod
Táborskou  taneční  školou  Atak  a  mimo
jiné absolvovala semináře profesionálních
tanečnic  našich  i  zahraničních  a  má
certifikát "královna shimmy" od Badriyah.
Vzhledem k jejím bohatým zkušenostem a
úspěchům  (v  posledních  letech  např.:
1. místo  v  kategorii  formace  na  MS
Evropy v Liberci a 4. místo za duo v MČR)
dokáže  vést  kurzy  pro  začátečníky
i středně pokročilé. 
Do  budoucna,  pokud  by  byl  zájem  i  o
další  druhy  tance,  můžeme  zajistit  také
výuku  Country  tanců,  ať  již  ve  formě
skupinového tance nebo line dance.
Svoje návrhy a podněty můžete směřovat
na  e-mail  hmaslova@seznam.cz.
Děkujeme a v případě zájmu se budeme
těšit na viděnou!

Eliška Vaňásková Švandová a Hana Kotyz
Máslová

Inventury a statistiky

řed  nedávnem  jsme  dokončili  a
odevzdali inventury a účetní uzávěrky.

V polovině  dubna  nás  čeká  kontrola
hospodaření,  kterou  provádí  pracovníci
Krajského  úřadu.  V tomto  období  je  to

P především  velké  pracovní  zatížení  pro
našeho pana účetního. 
Ze  závěrů  inventarizace  jsem  připravil
zjednodušený  přehled  majetku  obce.
Naše  obec  vlastní  celkem  235.954  m2
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pozemků. Z toho lesních pozemků 62.922
m2, travnaté plochy, zahrady a rybníky o
rozloze  25.558  m2,  zastavěných  ploch
2.035 m2 a orné půdy a ostatních ploch
145.439  m2.  V této  ploše  jsou  nejvíce
zastoupeny plochy pro komunikace. 
Majetek  obce  převeden  na  finance  je
27.135.967,-Kč.  
Největší položka v této částce jsou stavby
-  19.316.163,-Kč (kanalizace a vodovod,
budovy  a  komunikace),  dále  nehmotný

majetek ve výši cca 2.100.000,-Kč. 
V roce 2015 jsme měli příjem do rozpočtu
4.383.499,-Kč, výdaje ve výši 4.043.848,-
Kč.  To  zjednodušeně znamená,  že  jsme
hospodařili s mírným přebytkem.   
A na závěr tohoto výčtu ještě jeden údaj.
K 1. 3. 2016 má v obci trvalé bydliště 315
občanů.

Pavel Halámka

Žijí mezi námi 

alší  povídání  s  našimi  spoluobčany
nás  vrátí  zpět  o  celé  dvě  dekády.

Povídat  si  budeme  s  bývalými  starosty
obce,  jmenovitě  s  Lumírem  Dvořákem,
Petrem  Šimkem  a  Josefem  Makovcem.
Chtěl  jsem se  dozvědět,  co  považují  za
svůj  úspěch  v  době,  kdy  obec  vedli,
naopak  co  se  nepodařilo  dle  jejich
představ dotáhnout, a je-li něco z tohoto
období,  co  by  rádi  změnili.  Prvním
starostou  polistopadového  období  byl
Lumír Dvořák. Cituji:

D

„V  době  celostátních  politických  změn
jsme společně s Pepou Makovcem patřili
mezi zakládající členy OF na Rudolfově. V
tomto  období  docházelo  k decentralizaci
národních  výborů  a  od  Rudolfova,  ke
kterému jsme patřili, se začaly oddělovat
okolní obce. I v Jivně jsme si řekli, že je
potřeba  ustanovit  samostatnou  obec  s
lidmi, kteří tady bydlí a chtějí rozhodovat
o  tom,  jak  se  bude  Jivno  rozvíjet  dál.
Dřívější  Národní  výbor  Jivnu  přisoudil
statut  rekreační  oblasti.  To  znamenalo,
omezení výstavby k trvalému bydlení, ale
upřednostňování  rozvoje  rekreace  a
výstavbu nových chat od Rudolfova až k
rybníku  Mrhal.  V  celém  okolí  už  tehdy
bylo  na  katastru  obce  Jivno  přes  200

chat. Tak jsme si řekli, že to změníme a
uděláme  z  Jivna  pěknou  vesnici.  Obec
Jivno  ještě  do  komunálních  voleb  na
podzim roku 1990 spravoval Rudolfov. Do
Rudolfova docházel pracovat Pepík Šimek
tehdejší  účetní.  V  roce  1990  začaly
přípravy  na  volby  do  zastupitelstva.
Vlastní obec Jivno mohla vzniknout až po
zvolení  zastupitelů.  Výsledkem ústavující
schůze  bylo  mé  zvolení  starostou  obce.
Na obci nás bylo 5: Vašek Šimek, Honza
Jeremiáš,  Franta  Votruba,  Franta
Jeremiáš, já a účetní Pepík Šimek.
Bylo  potřebné  veškeré  dokumenty
přemístit  do  Jivna  a  následně  připravit.
Tady velký podíl práce měl pan František
Papáček a Pepík Šimek. Všechno se dělalo
s nadšením a elánem, každý měl snahu
pomoci.  V  politice  jsme  byli  nezkušení.
Pomáhali nám Okresní úřad, Krajský úřad
i  Rudolfov.  Nikdo  netvořil  překážky.
V tomto  byla  velká  pomoc.  Myslím,  že
práce  byla  jednodušší  než  dnes.  Vše
dopadlo  dobře  a  od  ledna  1991  začala
fungovat obec Jivno samostatně. Začátky
naší  práce  se  organizovaly  v  bývalé
Kampeličce,  naproti  hospodě.  Dnes  je
tam nový dům. Také tam byla knihovna.
A  o  tu  se  starala  Lída  Jeremiášová.
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Po nějaké době byla činnost knihovny pro
nevelký zájem ukončena a knihy předány
do  knihovny  v  Rudolfově.  Práce  bylo
hodně. Museli jsme vytvořit jakýsi výhled
pro rozvoj  obce, určit  priority,  zpracovat
projekty pro stavby, upřesnit a zpracovat
územní plán. V obci byl jeden telefon, el.
vedení po sloupech. Pamatuji se, že první
věc  byla  zřídit  více  telefonních  stanic,
odstranit venkovní elektrické vedení a dát
nové  do  země,  vyměnit  dosavadní  a
přidat  další  lampy  veřejného  osvětlení.
Také řešit kanalizaci, která byla částečná,
zastaralá a neschopná čistit odpadní vody.
Ani  kaplička  nebyla  v  dobrém  stavu,
podařilo  se  nám  ji  opravit,  odstranit
vlhkost  ze  zdí  a  stavbu  zapsat  mezi
památky.  Družstvo  Jednota  prodalo  obci
objekt prodejny na návsi, kde nějaký čas
byla  druhá hospoda.  Podařilo se opravit
polovinu bývalé školy a v jedné polovině
zřídit  slušné  prostory  pro  nový  obecní
úřad. Do té doby tam byl sklad CO (civilní
obrana).  Stále  jsme  uvažovali  o nějaké
výstavbě a rozvoji obce. Obecní pozemky
„pod  Skautím"  byly  řešením  a  posléze
tento  projekt  odstartovaly.  Vybraný
projektant zpracoval projekt pro zástavbu,
ale nastala potíž s kanalizací. Projekt na
kanalizaci sice byl, ale peníze na napojení
do  Rudolfova  chyběly.  Tehdejší  Okresní
úřad nám pomohl situaci  vyřešit tím, že
poskytl celou částku potřebnou na nákup
funkční  čistírny  po  bývalém  táboře  Na
Skautí. Majitel Pepa Makovec nám čističku
prodal a také pomohl tím, že zainvestoval
a zrealizoval plynovou přípojku do svého
areálu  a  také  k  Jivnu.  Následně  jsme
vybrali  firmu  na  výstavbu  ZTV,  a  když
výstavbu  později  dokončila,  mohl  začít
prodej  pozemků  a  následně  majitelé
začali  s  výstavbou  domů.  Hned  po
dokončení vyrostly v této lokalitě tři domy
a  postupně  další.  Stále  bylo  mnoho

nedořešených věcí, postupně se rozbíhala
stavba kanalizace v obci apod.
Ještě  jsou  tady  Vyhlídky.  V  začátku
samostatné  obce  nebyly  součástí  Jivna.
Rudolfov je katastrálně přidal k Hlincové
Hoře.  Historicky  ale  patřily  k  Jivnu.
Postupně  došlo  ke  změně  a  bylo
dohodnuto, že katastr obce, bude zase při
starém  včetně  části  Vyhlídky.  V  dalším
zastoupení obce byl již zástupce Vyhlídek.
Vzhledem  k  zanedbanému  stavu  vlastní
obce Jivno, jsme neměli  tolik  finančních
prostředků,  aby  bylo  možno  současně
investovat a zlepšovat věci i v této části.
Myslím tím kanalizaci, vodu, komunikace
a  pod..  Tady  mají  naši  nástupci  ještě
mnoho práce. Ale dnes již vidím, že stav
se pomalu vylepšuje.
Také chatová oblast patří k Jivnu - zde se
průběžně  řešily  pozemky  okolo  chat,
přístupové a příjezdové cesty a s každým
majitelem  chaty  jsme  museli  probrat
stávající stav. Poté dojednat hranice mezi
sousedy,  nechat  zaměřit  a  připravit  k
prodeji.  Tato činnost zabrala několik  let.
Tento úkol po mně převzal můj nástupce.
Dnes  je  to  již  dořešené,  doufám  ke
spokojenosti  všech.  Já  sám jsem funkci
starosty vykonával  10 let.  V půli  třetího
volebního období jsem na vlastní žádost z
časových  důvodů  inicioval  novou  volbu
starosty a do konce 3. volebního období
vykonával  funkci  místostarosty.  Ještě
nesmím zapomenout  na lidi,  se  kterými
jsem  pracoval  v  druhém  a  třetím
volebním  období.  1994-1998  Alenka
Filipová,  Marta  Votrubová,  Pepík  Šanda,
Petr  Šimek  a  já.  1998-2004  Alenka
Filipová, Šimek Vašek, Šimek Petr, Urban
Petr  a  ještě  jednou  já.  Po  celou  dobu
vykonával funkci účetního Pepík Šimek.
Dnes se Jivno rozrůstá. Chatová oblast se
mění,  hodně  chat  je  již  změněno
k trvalému  bydlení.  Já  sám,  když  se
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podívám  zpátky  v  jakém  stavu  jsme
přebírali  obec a její  satelity,  kterých má
tato poměrně malá obec hodně, tak vidím
a  myslím  si,  že  se  zde  mnoho  změnilo
a že Jivno je dobré místo k bydlení.
Musím se ještě zmínit  o jiné věci,  která
přispívá k dobré pohodě, a to je kulturní
vyžití  v  obci.  Setkávání  občanů, rodáků,
programy v místní  kapličce,  akce hasičů
a další. Od začátku samostatné obce vždy
vše  dobře  fungovalo.  O  zajištění  akcí
a programu se vždy dobře postaral Pepík
Šimek.
Taky  se  nepodařilo  vše,  co  si  člověk
naplánoval. Ale mám radost, jak se obec

mění  a  vážím  si  práce  všech  mých
nástupců,  všech  lidí,  kteří  pro  obec
pracovali, pracují a věnují tomu své úsilí
a čas. Sám mám dobrý pocit, že mi bylo
dopřáno se tohoto dění  osobně účastnit
a přispět k této změně, byť jen nějakých
12 let.  Práce,  která se nám podařila,  je
zásluhou celého týmu a všech lidí,  kteří
na obci společně se mnou pracovali.“

Tak Vzpomíná na své funkční období první
polistopadový  starosta.  V  příštím vydání
dáme slovo jeho nástupcům.

Zdeněk Jarolím

Blahopřání jubilantům

 první polovině letošního roku oslavili, či ještě oslaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané (v abecedním pořadí):V

Jiří Břečka, 
Milan Hlaváč, 

Marie Jeremiášová, 
Bohumila Míková, 

Josef Pfleger 
Anastázie Pflegerová 

všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let. 
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