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Občasník obce
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Vážení spoluobčané,
zamýšleli jsme se, zdali letos náš zpravodaj
vydat, neboť se v obci v důsledku koronaviru
toho moc neudálo, ale nakonec
jsme se rozhodli vás informovat
a když si další články přečtete tak
uvidíte, že i v těžkých dobách se
u nás něco děje a vesnici to žije.
Především mladší generace bude
mít na letošní rok celou řadu krásných vzpomínek, a to především
zásluhou školy, sborů dobrovolných hasičů a v neposlední řadě
též FC Hvozd. Někteří z vás si
tyto zpravodaje zakládáte a slouží vám zároveň jako kronika obce
v jednotlivých letech, o což jsme
vás nechtěli též připravit. Dále

F
také informujeme o hospodaření Bouzovských
lesů, jejichž jsme podílníky.
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Z jednání zastupitelstva
Jako každoročně se Zastupitelstvo obce
Hvozd scházelo pravidelně každé 3 měsíce,
letos tedy již 5krát. Projednávaly se záležitosti, které se týkaly majetku obce, prodeje pozemků, věcná břemena, dále žádosti o dotace,
rozpočtová opatření, účetní závěrka, závěreč-

ný účet obce za rok 2019 a podobně. Jedním
z nejdůležitějších bodů jednání bylo schválení
zadání nového územního plánu, který zpracovává Ing. arch. Ivo Motl z Brněnské projekční
kanceláře. Na posledním zasedání byl schválen vyrovnaný rozpočet obce na rok 2021 ve

výši 11 mil korun. Se schváleným rozpočtem,
účetní závěrkou a závěrečným účtem obce za
uplynulý rok se můžete seznámit na webových
stránkách obce, případně přímo v kanceláři
OÚ.

i přilehlé sklady jsme s pomocí hasičů na jaře
zbourali.
Pokračovali jsme též v úpravě prostranství
kolem hřbitova, kde jsme vyasfaltovali parkoviště, neboť v případě zbudování parkoviště
dle norem by nám odbor dopravy povolil pouze podélné stání a při pohřbech a dušičkových
obřadech by parkoviště nestačilo svojí kapacitou.
Na základě připomínek maminek a babiček
z Vojtěchova jsme nechali zbudovat nové dětské hřiště, které má již moderní lanové prvky.
Také jsme rozšířili možnost tříděného sběru
kovů a do jednotlivých části, mimo Otročkova, jsme rozmístili šedé kontejnery na kovový
odpad. Pro zvýšení bezpečnosti dětí u školy,
jsme nechali namalovat na silnici vodorovné
značky „Pozor děti“.
Během roku probíhala údržba zeleně, která
byla v letošním deštivém roce vcelku náročná.
Také se prováděla údržba a opravy inventáře,
jako lavičky, vyměnila se část krytiny na klubovně na hřišti ve Vojtěchově a totéž se ještě přes zimu plánuje na budovách na hřištích
v Klužínku a ve Hvozdě. Po ukončení těchto
prací budou mít všechny střechy v majetku
obce novou krytinu.

Aby letos nebylo špatných událostí málo,
pokračovala též kůrovcová kalamita, která trápí naše lesy již asi tři roky. V letošním roce
jsme museli vytěžit v našich obecních lesích
více než 450 m3 smrkového dřeva, ať již dřevo
napadené kůrovcem, tak i polomy. Orientačně
v lese Syčka to bylo 167 m3, pod Hvozdem Na
dolech 45 m3, u Otročkova 100 m3 a v Klužínku Nad lískem 120 m3. Většinu dřeva jsme prodali na pilu Javořice ve Ptení a pilu v Bohuslavicích, část kulatiny nám pořezal pan Havlíček
ve Vojtěchově pro naše potřeby a část dřeva se
prodala jako palivo. Nízkou cenu dřeva nám
částečné kompenzovaly dotace na kůrovcové
dřevo za roky 2017, 2018 a 2019 a též dotace
na oplocenky z Olomouckého kraje.

Dění v obci
V letošním roce nastal částečný stavební
útlum, způsobený především pandemií koronaviru. Od toho se odvíjel život v celé naší
obci a poznamenalo to především veřejný
život a práci na rozvoji obce. V jarních měsících jsme rozdávali zájemcům do jednotlivých
domácností kompostéry o objemu 1100 l. Zájem o ně pokryl nabídku a rozdali jsme celkem 70 kusů. Tyto kompostéry má vypůjčitel
přidělen na základě smlouvy o výpůjčce a po
uplynutí 5 ti let se kompostér stává jeho majetkem. Od tohoto počinu si slibujeme, že se
sníží produkce bioodpadů, i když v letošním
deštivém roce se produkce bioodpadů několikanásobně zvýšila. Je to patrné z množství
vyvezených kontejnerů, kdy se v některých
částech obce muselo svážet i 2x týdně.
V rámci „Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje“ jsme získali dotaci ve výši
300 tisíc korun na opravu střechy na budově
radnice ve Hvozdě. Celkové náklady byly asi
650 tisíc, neboť eternit ze střechy musel být
ekologicky odstraněn, kvůli čemuž se muselo postavit lešení a přizvat autorizovaná firma,
což práce navýšilo o téměř 150 tisíc. Tato firma nám též ekologicky odstranila eternitovou
krytinu z bývalé kovárny a celou kovárnu
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Bourání kovárny
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Kulturní a společenské akce
Na počátku letošního roku, kdy jsme o šíření viru slyšeli pouze ze sdělovacích prostředků
a mysleli jsme si, že jeho původci přestanou
jíst netopýry a tím se to všechno vyřeší, se
společenský život v obci začal rozvíjet tak,
jako každý rok. Hasiči ze Hvozda a Vojtěchova uspořádali společenské plesy a tímto společenský život ustal. Přes celou karanténu až
do května se nic nedělo. Hasiči sice postavili
májky, ve Vojtěchově uspořádali dětský den,
kde posléze májku skáceli, ale ve Hvozdě se
májka kácela až v sobotu 18. července a poté
následovalo posezení, i když bez hudby, neboť
počasí nám nebylo příznivě nakloněno. Dalšími pěknými akcemi byl hasičský den na hřišti 29. srpna a Václavské vinobraní, které též
uspořádali hasiči ze Hvozda. Vinobraní se sice
pro nepřízeň počasí konalo bez hudby v hasičské zbrojnici, ale účast byla veliká a vypilo
se rekordní množství vína a burčáku a poprvé
v historii nebylo co pít. Poté však přišla nová
opatření kvůli koronaviru, takže až na Mikuláše, který letos i v Klužínku chodil až k domům
se nechodilo ani do hospody.
Doufejme, že se příští rok situace podstatně zlepší a budeme moci pořádat zase tradiční akce, jako zájezdy, divadla, kina, posezení
s dechovou hudbou a podobně.

Hasičský dětský den 2020

áje 2020

Stavění m
Vinobraní 2020
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Rok v ZŠ a MŠ Hvozd
Rok 2020 uplynul jako voda a byl to jeden
z těch roků, na který se nezapomíná – plný různých zákazů, příkazů, opatření a překvapení.
2x během roku došlo k úplnému zavření škol
a k přechodu na distanční výuku, t. j. vzdálenou přes počítač, tablet či mobil. V předešlých
letech jsme díky projektu EU Šablony II pořídili do školy 10 notebooků pro výuku ICT
a ty se nám velice osvědčily během koronakrize, kdy jsme tato zařízení zapůjčili žákům
domů. I díky tomu byla „docházka“ 100%.
Nic ovšem nenahradí přímý kontakt s dětmi ve
třídě, tak jsme nyní opravdu rádi, že už je zase
máme v „lavicích“.
I přes různá opatření se podařilo zrealizovat několik zajímavých akcí. Na jaře výlet
do Brna na výstavu Poklad Aztéků, do Loštic
– muzeum tvarůžků a na Bouzov do sklárny.
Na podzim pak zase do Teplic nad Bečvou na
nejhlubší propast na světě (Hranickou - 473,5
metrů), Zbrašovsko-aragonitové jeskyně
a nově zrekonstruovaný hrad Helfštýn.
Mimo výlety jsme ve škole zorganizovali projektové dny na téma Hravá věda, Muzikoterapie,
Den vody, Malování triček, Výtvarné techniky,
První pomoc a bojovku pro ZŠ i MŠ na Stráži.
Velmi se nám a věříme, že i ostatním účastníkům, líbily 2 podzimní akce – Strašidelný
mlýn a Společné bubnování. Strašidelný mlýn
přivítal 118 dětských účastníků + doprovod
a „strašidla“ hrála své role opravdu bravurně. Každý možná máme svého favorita, ale
nebylo slabého místa. Potkali jsme hodináře
s kukačkou, čarodějnici, báby kořenářky, rybáře s mořskou pannou, Zlobu s havranem,
medvěda a lišku z pohádky o Koblížkovi, bílou paní s rytířem, huhuláka, Makovou panenku s motýlem Emanuelem, dešťovou slečnu,
Boba a Bobka, zlou královnu s kouzelným
mluvicím zrcadlem, Sněhurkou i sedmi trpaslíky, kostlivce, plameny, perníkovou chaloupku s Jeníčkem a Mařenkou a ježibabou, čerty
se závorou, převozníky, ve mlýně nás přepadli
piráti a naopak přivítala Eliška ze mlejna spolu
s knížepánem a Žánem, též se tu ometali malej, ale šikovnej čertík, vodník a čarodějnice
a přes strašidlo zvané Belfín jste se ocitli stejně jako Alenka v říši divů – oslík, chameleon
a živá socha tu hráli kroket a nakonec nás čarodějnice poslala k ohni na tradiční opékání
špekáčků. Děkujeme majitelům mlýna, všem
strašidlům a pomocníkům s přípravou mlýna.
Společné bubnování vedl PaedDr. Lubomír
Holzer, který spolu s dětmi i dospělými pomocí zpěvu, rytmu a zvuků vedl muzikoterapeutický program. Poté se bylo potřeba rozhýbat,
a to formou štafetového závodu žáků, rodičů
a učitelů a také závodu dětí z MŠ a jejich rodičů. Následně si děti mohly zatančit s Terkou
a Terkou (T. Matoušková a T. Šopfová). Hol4

ky děkujeme. :) A na závěr se na „vale“ hledal
zlatý poklad.
Co se budovy školy týče, byla o letošních
prázdninách provedena kompletní rekonstrukce ředitelny, na kterou se dobrých 50 let
„nesáhlo“ (odstranění příčky, nová podlaha,
výmalba, elektrika, nábytek,…). Investicí do
těchto prostor vzniklo praktické a důstojné
místo nejen pro ředitele školy, ale též pro práci
logopedky a pro výuku hry na housle na pobočce ZUŠ ve Hvozdě. Zájem o hru na housle
stále stoupá, máme asi nejvyšší počet houslistů na počet obyvatel :) Za to děkujeme p.
učitelce Jitce Kaprálové, která každé pondělí
jezdí děti vyučovat.
Když jsme u těch prvenství, nelze se než
pochlubit, že vedeme v celostátní soutěži projektu Šachy do škol – každý týden se žákům
objevují na webových stránkách nové úkoly,

které řeší online. A být první v ČR je prostě
nádhera, to si přiznejme. :)
Do ZŠ letos chodí 31 žáků a MŠ navštěvuje 35 dětí. Zájmových kroužků jsme letos
otevřeli hodně – v MŠ taneční a pěvecký,
v ZŠ keramiku, florbal, fuseka, deskové hry,
náboženství, šachy, cyklistiku a přípravku na
gymnázium. Některé z nich začaly, jiné mají
„zimní“ pauzu, ale věříme, že na jaře zas bude
fungovat vše tak, jak má a jak jsme zvyklí.
V předposlední části tohoto článku bych
Vás ráda seznámila s lidmi, kteří v tomto roce
ve škole pracují. Mgr. Waldemar Zatloukal ze
Hvozdu (ředitel, učitel 3.,4.,5.roč.), Mgr. Zdislava Bílá z Ochoze (učitelka 1. a 2.roč., zástup za
dlouhodobě nemocnou Mgr. Veroniku Zatloukalovou), Ing. Petra Bílá ze Hvozdu (učitelka
angličtiny ve 3. ročníku), Miloslava Křivánková
z Jesence (vychovatelka ŠD, učitelka výchov,

Cyklokroužek
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prv, aj), Věra Vyroubalová ze Hvozdu (školnice), Zdeňka Zapletalová z Ladína (vedoucí učitelka MŠ), Bc. Pavlína Zapletalová ze Hvozdu
(učitelka MŠ), Bc. Tereza Vyroubalová z Luké
(učitelka MŠ), Hana Hubinková ze Hvozdu (výdej stravy + úklid MŠ), Zdeňka Zbránková ze
Lhoty u Konice (školní asistent v MŠ) a Miluše
Hlavinková z Luké (asistent pedagoga v MŠ).
V poslední části bychom rádi poděkovali
všem rodičům a dětem za to, jak zvládli distanční i prezenční výuku. Děkujeme vedení

obce za podporu školy, samozřejmě nejen finanční, za výborné vztahy s ostatními organizacemi v obci – SDH, FC. Děkujeme Miroslavu Švecovi, jeho dceři Elišce a Tomáši
Vánskému za starost o fotbalové hřiště, které
můžeme jako škola využívat. Děkujeme zaměstnancům obce – M. Snášelovi a Z. Voglovi
za občasnou „výpomoc“ a opravy ve škole.
Děkujeme panu Vilímkovi z Vojtěchova za
IT opravy a rady a paní M. Šádkové za ušití
a darování roušek pro děti. Děkujeme všem,

kterým není lhostejná výchova a vzdělání dětí,
neboť ony jsou budoucností národa.
Pokud chcete sledovat dění v ZŠ a MŠ, prezentujeme se na 3 nástěnkách v obci (pošta,
zastávka, čekárna).
Přejeme Vám krásné a poklidné svátky vánoční a do nového roku 2021 ať vykročíte
pravou nohou a na každém kroku Vás provází
radost a spokojený úsměv.
ZŠ a MŠ Hvozd

Bojovka na Stráži

Bojovka na Stráži

Bouzov

Štafeta

Společné bubnování
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SDH Hvozd
Naše činnost v uplynulém roce 2020, byla
do značné míry ovlivněna situací kolem pandemie nemoci covid-19. Tato situace měla za následek vyhlášení nouzového stavu v ČR a tím
způsobené omezení, nebo celkové zrušení společenských, kulturních a sportovních akcí, jako
tomu bylo např. u hasičských soutěží.
V době, která to alespoň trochu umožňovala, jsme uspořádali několik akcí, které Vám jen
bodově připomenu.
V jarních měsících proběhly brigády na vyklizení prostor kovárny a bývalých kanceláří
ZD vedle hasičské zbrojnice a následně na rozebrání střešní konstrukce nad těmito prostory.
Při těchto brigádách byl proveden též sběr kovového odpadu.
Dne 18. července proběhlo opožděné kácení
máje na návsi, po kterém následovalo posezení
na hřišti, kde byly připraveny pečené makrely… apd.
Večer 1. srpna jsme za celkem pěkného počasí pořádali taneční zábavu s kapelou Detox.
Této akce se zúčastnilo malé množství lidí,
ostatně jako i v předešlých letech.
Na konci prázdnin, 29. srpna, proběhlo na
hřišti rozloučení s prázdninami, kde bylo pro
děti na několika stanovištích přichystáno plně-

ní úkolů s hasičskou tématikou, na závěr byla
dětem udělána pěna a promítnut animovaný
film. V průběhu tohoto dne proběhl také nultý
ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše.
O týden později, 4. září, pořádala ZŠ Hvozd
již tradiční akci pro děti s názvem Strašidelný
mlýn, při které jsme vypomohli se zajištěním
občerstvení a obsazením stanovišť.
Poslední akci, kterou jsme stihli uskutečnit ještě před opětovným zavedením opatření
omezující shromažďování osob, byl osmý ročník našeho vinobraní. Tento se z důvodů nepříznivého počasí nekonal v areálu na hřišti, ale
v prostorách hasičské zbrojnice, kde nechyběly grilované steaky, burčák a víno.
Musím se také zmínit o jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce Hvozd, která za
uplynulý rok vyjížděla celkem k devatenácti
zásahům, z toho bylo osm požárů, osm technických pomocí, jedna dopravní nehoda, jedna mimořádná událost – spolupráce s PČR
při řízení provozu v uzavřené oblasti kolem
Litovle v době nákazy covid-19 a jednou jsme
se přihlásili na pomoc po povodních v obci
Šumvald.
V této jednotce je zapsáno celkem 25 členů,
z tohoto počtu je proškoleno 8 strojníků, 4 ve-

litelé, 11 nositelů dýchací techniky, 3 zdravotníci a 8 obsluhovatelů motorových pil.
V letošním roce obdržela obec pro jednotku
dotaci od Olomouckého kraje na nákup věcného vybavení – zásahové obleky, helmy, rukavice, kukly a výstražné vesty ve výši 51 300,Kč, tato dotace byla určena na 50% pokrytí
nákladů tohoto věcného vybavení.
V závěru tohoto krátkého příspěvku mi dovolte Vás seznámit s členskou základno SDH
Hvozd. V současné době máme celkem 150
členů, z toho je 90 mužů, 47 žen a 13 členů do
osmnácti let. V letošním roce zemřeli tři dlouholetí členové sboru – Josef Vyroubal (členem
37 let), Václav Vyroubal (členem 50 let) a Jan
Vogl (členem 50 let).
Na závěr, bych chtěl poděkovat těm členům,
kteří si našli čas a podíleli se na přípravě a organizaci výše uvedených akcí, a především
členům zásahové jednotky za provedené zásahy. Poděkování patří také ZŠ Hvozd a Obci
Hvozd za výbornou spolupráci a podporu.
A Vám všem přeji krásný zbytek roku, veselé a klidné svátky vánoční a do nového roku
vše nejlepší, a hlavně hodně zdraví.
Za SDH Hvozd, Tomáš Kubálek

SDH Klužínek
V letošním Covidovém roce jsme žádnou
akci neuspořádali, tento vir nepřál ani našemu
tradičnímu Mikuláši, který se pravidelně konal
ve středu obce. Ale Mikulášská parta vyrazila
za dětmi domů, někde se to neobešlo bez plá-

če. Děti byly rády, že dostaly od anděla a Mikuláše balíčky, zvlášť když čert četl z knihy
hříchů jejich seznam zlobení. Akce se povedla
a děkujeme rodičům, že jsme jejich ratolesti
mohli navštívit.

Mikuláš Klužínek
6

Přeji všem v této nelehké době krásné vánoce plné pohody a radosti. Pevné zdraví všem
a do nového roku jen to nejlepší.
Starostka SDH Klužínek Alena Kočí

Vánoční strom Klužínek
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Bouzovské lesy s.r.o.
Hospodaření v lesích pod správou
společnosti Bouzovské lesy s.r.o.
Vážení občané.
Dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil
s průběhem roku 2020 v našich lesích.
Od počátku roku jsme pokračovali ve zpracování kůrovcového dříví a zelené nahodilé
těžby/zlomy a vývraty/. Těžební práce pokračují naplno prakticky po celý rok, přičemž do
konce října bylo zpracováno 22059 m3 dříví.
V listopadu a v prosinci předpokládám těžbu
dalších cca 2,5 tisíc m3. Je nutné si přiznat,
že i přes vlhkostně příznivý rok jsme zejména v červenci a srpnu nestíhali zpracovávat
kalamitu včas/strmý nárůst napadeného dříví
a pozdní příjezd harvestoru/. V současnosti
zpracováváme dříví napadené i dříví již kůrovci zcela opuštěné i nahodilou těžbu listnatou. Úmyslná těžba probíhá v probírkách do
40 let. Vývoj počasí/zejména srážek/ byl vel-

mi příznivý a ve vztahu ke kůrovci/minimálně
o generaci méně než vloni/, vzbuzuje značný
optimismus. Je zjevné, že „asanace plísněmi“
zafungovala v poměrně velké míře.
Jarní zalesňování jsme započali v březnu
a dokončili v dubnu zasazením cca 116 tisíc
ks sazenic. Na ujímavost měl nepříznivý vliv
měsíc duben, kdy spadlo pouze asi 2 mm
srážek. Podzimní zalesnění proběhlo v říjnu
a listopadu/cca 90 tisíc ks sazenic/. Co se týká
zastoupení dřevin jasně dominovaly listnaté sazenice/buk, dub, klen, lípa/. Smrku bylo
vysazeno cca 35 tisíc ks, což představuje asi
17 % z celkového množství. S výsadbou listnáčů souvisí i nutnost výstavby oplocenek/do
konce října postaveno asi 15 km/. V souvislosti s tímto nelze nezmínit stále vysoké stavy
zvěře, které neumožňují zalesnění bez oplocenek, a hlavně odrůstání přirozeného zmlazení
v lesních porostech.

Dříví jsme nejvíce opět dodávali na Pilu Javořice /47 %/, dále potom na pilu Šternberk,
firmu Proxima a.s., HPS Litovel, Empo holz
Jemnice, pilu Vojtěchov, Bohuslavice, Litovelskou lesní a další.
Na hodnocení ekonomické situace je ještě
brzy, ale již nyní lze konstatovat, že bez příspěvků na kůrovcovou kalamitu ze strany ministerstva zemědělství by byl náš hospodářský
výsledek v záporných číslech. Lze jen doufat,
že příští rok se bude tomu letošnímu co nejvíc
podobat ve výši srážkových úhrnů, zejména
v letních měsících. Spolu s minimálním výskytem bořivých větrů, je toto předpokladem
k takovému vývoji cen dříví, které umožní
vlastníkům lesa a správcům lesů hospodařit
v budoucnu opět bez státních dotací.
Miroslav Půr, jednatel

Upozornění občanům
Mobilní rozhlas
Obec Hvozd již 4 roky provozuje Mobilní
rozhlas (rozhlas do mobilu). Tuto službu občanům využívá již 160 občanů. Kdo se zaregistruje přes registrační formulář na adrese
hvozd.mobilnirozhlas.cz, nebo přijde na OÚ
do Hvozdu, kde si vyplní formulář, bude zdarma dostávat SMS zprávy do mobilu a e-maily
o dění v obci.

Sbírka na vitráž do kostela
v Bohuslavicích
Obec Hvozd, skládající se ze čtyř částí, je
přifařena ke čtyřem farnostem. Vojtěchov
k farnosti Lukovské, Klužínek ke Konické,
Otročkov ke Kladecké a Hvozd k Bohuslavické. Jak většina z vás jistě ví, v Bohuslavicích
prošel farní kostel sv. Bartoloměje rozsáhlými opravami. Nyní se farnost rozhodla, že do
šesti oken zasadí vitráže, které se budou vázat
k jednotlivým obcím farnosti (Bohuslavice,
Hvozd, Polomí, Hačky, Raková, Rakůvka).
Obec Hvozd má kapli zasvěcenou svatému
Václavovi, a proto i ve vitráži bude obraz tohoto světce a patrona naší země. Až trochu pominou coronavirová opatření proběhne sbírka
na tuto vitráž a kdo z občanů bude chtít, může
dobrovolně přispět. Termín sbírky ve Hvozdě
bude upřesněn.

Vitráž sv. Václav
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Kolik nás tu žije:
K dnešnímu dni žije v našich obcích celkem 644 občanů. Letos sice zemřelo 12 občanů, ale 7 se narodilo
a další se přistěhovali, takže máme o 5 občanů více jako loni.

V roce 2020 se narodilo
7 dětí:

Od počátku roku nás navždy opustili:

Novák Teodor

Hvozd

10. 1. 2020

Zapletal Lukáš

Hvozd

15. 4. 2020

Bellan Jan

Hvozd

12. 3. 2020

Poulíčková Markéta

Hvozd

10. 3. 2020

Bušinová Gabriela	Vojtěchov

28. 5. 2020

Kroupa Vojtěch

Hvozd

5. 7. 2020

Kubálková Anežka

Hvozd

9. 12. 2020

Vyroubalová Jarmila, 1930	Otročkov
Kotýnková Vlasta, 1965
Hvozd
Vyroubal Josef, 1932
Hvozd
Slavík František, 1943
Hvozd
Strouhal Julius, 1946	Klužínek
Synek Vladimír, 1951	Klužínek
Treterová Renata, 1953
Hvozd
Vyroubalová Marie, 1934
Hvozd
Andrlíková Helena, 1942
Hvozd
Vyroubal Václav, 1947
Hvozd
Hlavinka Lubomír, 1970
Hvozd
Vogl Jan, 1934
Hvozd

Významná životní jubilea v roce 2020 oslavili:
70 let

Tretera Pavel
Hvozd
Vyroubalová Naděžda Hvozd
Vyroubalová Vlasta Klužínek
Havlíčková Anna
Vojtěchov
Mrnka Josef
Otročkov
Rozmanová Jarmila Vojtěchov
Jedličková Marie
Hvozd
Bušina Josef
Vojtěchov

75 let

Jedličková Božena
Vyroubal Stanislav

Hvozd
Hvozd

Grulichová Miloslava
Vánský Jiří
Gryga Antonín
Koutný František
Müllerová Karla
Rec Jaroslav
Vyroubal František

80 let

Kučerová Věra
Přidalová Marie
Spáčilová Věra
Pospíšil Karel
Labounek Viktor

Hvozd
Hvozd
Hvozd
Hvozd
Hvozd
Hvozd
Hvozd

Zapletal František

Vojtěchov

91 let

Dostálová Marie

94 let

Kubálková Drahoslava
Hvozd
Hvozd
Hvozd
Vojtěchov
Hvozd

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a pohodu.
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