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ROK 2013 

Nejdůležitější celostátní události 

Volba prezidenta České republiky 2013 
Volba prezidenta České republiky v roce 2013 byla vyhlášena na pátek a sobotu 11. a 
12. ledna, druhé kolo o dva týdny později na 25. a 26. ledna 2013. Šlo o první přímou vol-
bu prezidenta, dosud byl volen nepřímo Parlamentem ČR. Funkční období dosavadního 
prezidenta Václava Klause končí 7. března 2013. Následujícího dne nový prezident vzešlý 
z volby složí slib. 
Kandidátní listiny podalo 20 uchazečů. Kandidát Jan Toman však svou kandidaturu stáhl a 
23. listopadu 2012 Ministerstvo vnitra oznámilo, že 11 uchazečům registraci pro nesplnění 
podmínek zamítlo. Nejvyšší správní soud 13. prosince 2012 vyhověl stížnosti Jany Boboší-
kové, zrušil rozhodnutí MV ČR a nařídil mu, aby ji také zaregistrovalo. K volbě tak bylo 
připuštěno celkem 9 kandidátů:  Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Taťána 
Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg a 
Miloš Zeman. 
 Agenturní předvolební průzkumy dlouhodobě favorizovaly Jana Fischera, jehož kolem 
přelomu prosince a ledna v průzkumech předstihl Miloš Zeman. V 1. kole hlasování ne-
získal žádný z kandidátů absolutní většinu platných hlasů. Do druhého kola postoupil 
s nejvyšším počtem hlasů Miloš Zeman a oproti průzkumům překvapivě Karel Schwar-
zenberg. Ve 2. kole zvítězil, tentokrát v souladu s předvolebními průzkumy, Miloš Zeman, 
a byl tak zvolen prezidentem České republiky na funkční období do roku 2018. 

Události v ČR 

1. ledna – Prezident České republiky Václav Klaus vyhlásil ve svém novoročním projevu 
částečnou amnestii. 
11. a 12. ledna – V prvním kole prezidentských voleb uspěli Miloš Zeman (24 %) a Karel 
Schwarzenberg (23 %). Volby se účastnilo 61,31 % voličů. 
25. a 26. ledna – Miloš Zeman zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb 
7. března – skončilo druhé prezidentské období Václava Klause. 
8. března – funkce hlavy státu se ujal první přímo zvolený prezident České republi-
ky Miloš Zeman, ve Vladislavském sále Pražského hradu na společné schůzi obou komor 
Parlamentu České republiky složil Ústavou předepsaný prezidentský slib. 
13. března – dvě české turistky unesli neznámí ozbrojenci v provincii Balúčistán nedaleko 
hranic s Íránem. 
2. června - Česko zasáhla další povodeň, která úplně skončila 15. června 
7. června − mezi obcemi Dobkovičky, Velemín a Litochovice nad Labem v Českém stře-
dohoří došlo k velkému sesuvu půdy, který těžce poškodil výstavbu nedokončené dálnice 
D8, těžce poškozena byla i vedlejší železniční trať z Lovosic do Úpořin 
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13. června − Propukla kauza Nagyová, policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného 
zločinu Policie České republiky vtrhli na Úřad vlády a zasahovali také na dalších místech. 
Bylo zatčeno 7 vysokých politických předáků včetně Jany Nagyové. Následně byla na 6 z 
nich uvalena vazba. Šlo o jeden z největších mezinárodních i vnitropolitic-
kýchskandálů od listopadu roku 1989. 
17. června – Premiér Petr Nečas podal demisi a odstoupil i z čela ODS. 
25. června − novým předsedou vlády České republiky byl jmenován Jiří Rusnok. 
28. června − byl zprovozněn nový 25 km dlouhý úsek dálnice D3 z Tábora do Veselí nad 
Lužnicí. 
 10. července − prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval novou vládu České re-
publiky 
17. července – Proběhlo historicky první hlasování o žádosti o rozpuštění Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, hlasování bylo neúspěšné. 
7. srpna – Vládě Jiřího Rusnoka nebyla vyslovena důvěra. Absencí tří poslanců při hlaso-
vání však bývalá vládní koalice přišla o většinu 101 hlasů, a ta tak de facto zanikla. 
20. srpna – Proběhlo historicky druhé hlasování o žádosti o rozpuštění Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. Pro usnesení o žádosti prezidentu České republiky o 
rozpuštění Poslanecké sněmovny hlasovalo 140 poslanců, proti bylo 7. Pro hlasovalo 70 % 
z celkového počtu 200 poslanců, minimální Ústavou ČR předepsané kvórum činilo 60 % 
resp. 120 poslanců. 
28. srpna – Prezident Miloš Zeman podepsal rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Zároveň vyhlásil termín předčasných voleb na 25. a 26. října 2013. 
25. a 26. října – proběhly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, šlo o první české volby do Poslanecké sněmovny PČR od roku 1990, které se 
uskutečnily na podzim. Vítězem se stala ČSSD. 
 

Demografický vývoj v Česku 

2013 

Střední stav obyvatel 10 510 719 

Narození 106 751 

Zemřelí 109 160 

Přirozený přírůstek -2 409 

Přírůstek stěhováním -1 297 

Celkový přírůstek -3 706 
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Předčasné volby do Poslanecké sněmovny 

Volby do Poslanecké sněmovny PČR se konaly 25. a 26. října 2013. Důvodem konání 
předčasných voleb bylo rozpuštění dolní komory pro které se při srpnovém hlasování vy-
slovilo 140 poslanců. Prezident republiky Miloš Zeman rozpustil Sněmovnu 28. srpna 
2013. 

 Volby vyhrála se ziskem 20.45 procent hlasů ČSSD. Hned za ní se umístilo ANO 2011  
Andreje Babiše, které získalo 18.65 procent hlasů. Třetí pozici obsadila KSČM s téměř 15 
procenty hlasů. Strany bývalé vládní koalice výrazně ztratily - pro TOP 09 hlasovalo nece-
lých 12 procent voličů, pro ODS 7.72 procent. Do Poslanecké sněmovny se dále dostalo 
hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury se 6.88 procenty a návrat do sněmovních 
lavic slaví KDU-ČSL, která získala 6.78 procent. Volební účast byla pod hranicí 60 pro-
cent. Při minulých volbách do Sněmovny v roce 2010 činila účast 62,6 procent. 
 
V tomto roce zemřeli tyto osobnosti 
2. ledna – Karel Čáslavský, filmový historik, publicista, moderátor (* 28. ledna 1937) 
7. ledna – Jiřina Jirásková, herečka (* 17. února 1931) 

    Oldřich Kulhánek, malíř, grafik, autor českých bankovek (* 26. února 1940) 
13. února – Ctibor Rybár, šéfredaktor Nakladatelství Olympia, autor průvodců po Česko-
slovensku (* 25. května 1920) 
15. února – Antonín Kohout, violloncelista, zakladatel Smetanova kvarteta (* 12. prosin-
ce 1919) 
16. února – Karel Valoch, archeolog (* 15. dubna 1920)[9] 
22. března – Vladimír Čech, herec a moderátor (* 6. července 1951) 
6. června - Marie Kubátová, spisovatelka a dramatička (* 8. srpna 1922) 
20. června – Jaroslav Kohout, filosof, politik, politický vězeň a překladatel (* 5. úno-
ra 1924) 
2. října - Zdeněk Rytíř, textař, hudební skladatel, hudebník (* 11. dubna 1944) 
20. listopadu - Pavel Bobek, zpěvák a hudebník (* 16. září 1937) 
25. listopadu − Egon Lánský, politik, novinář a diplomat (* 23. července 1934) 
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Naše obec 

Rozpočet roku 2013 - schválen  19. 2. 2013 

Příjmy Plán Skutečnost 

Daňové příjmy  3 159 500,-- 3 573 266,53 

Nedaňové příjmy      822 001,--    2 218 573,21   

Kapitálové příjmy            27 150,--     

Dotace  2 650 372,--     3 946 604,41  

Financování     

Celkem  6 631 873,-- 9 765 594,15  

  

Výdaje Plán                               
      

Skutečnost             
    

Provoz veřejné silniční dopravy     27 180,--              27 180,-- 

Odvádění a čištění odpadních vod   302 400,-- 264 590,--  

Základní školy     70 000,-- 62 294,-- 

Činnosti knihovnické    30 000,-- 65 642,90  

Ostaní záležitosti kultury     70 000,--  35 137,-- 

Sportovní zařízení v majetku obce    82 500,-- 1 106,-- 

Využití volného času dětí    41 000,-- 34 530,--  

Bytové hospodářství    45 000,-- 32 940,40  

Nebytové hospdářství    20 000,-- 3 849,50  

Veřejné osvětlenní    300 000,-- 197 971,75  

Výstavba a údržba místních inženýrských 
sítí 

   230 000,-- 378 165,--  

 Komunální služby a územní rozvoj    180 000,--  155  593,--  

 Sběr a svoz komunálních odpadů    189 000,-- 169 858,--  

 Sběr a svoz ostaních odpadů      20 000,-- 13 533,--  

 Protierozní, protilavinová a protipožární 
ochrana 

2 800 000,--  48 400,--  

 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      60 500,-- 52 977,27  
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 Ochrana obyvatelstva        1 000,--   

 Požární ochrana - dobrovolná část       47 000,-- 53 669,--  

 Zastupitelstva obcí    681 000,-- 681 560,61  

 Činnost místní správy 1 366 293,-- 3 976 742,22  

 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací       10 000,--      9  912,60  

 Pojištění funkčně nespecifikované       44 000,-- 43 932,--  

 Ostaní činnosti jinde nezařazené       15 000,-- 13 262,--  

Celkem  6 631 873,-- 6 322 847,06  

 
V roce 2013 se konalo celkem šestkrát veřejné zasedání zastupitelstva obce Svijany. 
 
Volba prezidenta České republiky: 
1 kolo: 
Celkem počet voličů: 240 
Účast voličů: 159 to je 66,25% účast 
Výsledky: 
 1 Jan Fišer   42 hlasů 
2. Karel Schwarzenberg 33 hlasů 
3. Miloš Zeman  23 hlasů 
4. Zuzana Roithová  15 hlasů 
4. Jiří Dienstbier  15 hlasů 
5. Přemysl Sobotka  12 hlasů 
6. Vladimír Franz  10 hlasů 
7. Taťána Fischerová    6 hlasů 
8. Jana Bobošíková   3 hlasy 
 
Volba prezidenta České republiky: 
2 kolo: 
Celkem počet voličů: 238 
Účast voličů: 150 to je 63% účast 
 
Miloš Zeman obdržel  62 hlasů 
Karel Schwarzenberg 88 hlasů 
 
Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Celkem počet voličů: 236 
Účast voličů: 144 to je 61% účast 
Výsledky: 
 1 Ano 2011     40 hlasů 
2. ČSSD     19 hlasů 
2. TOP 09     19 hlasů 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2013
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2. Úsvit přímé demokracie T.O.  19 hlasů 
3. ODS     16 hlasů 
4. KSČM      8 hlasů 
5. Strana svobod. občanů    6 hlasů 
6. Česká pirátská strana   5 hlasů 
7. Strana zelených     4 hlasy 
8. Politické hnutí změna    3 hlasy  
9. Suverenita - Str. zdravého rozumu 2 hlasy 
10. Hlavu vzhůru – volební blok  1 hlas 
10. Strana soukromníků ČR   1 hlas 
11. Strana práv Zemanovců   1 hlas 
 

Firmy v obci: 
Pivovar Svijany: 
Výstav: 
2013 – 601 000 hl piva 
2013 – výstavba nové plnící linky na lahve 
Zámek 
Pivovar Svijany koupil v roce 2013 nedaleký zámek a za přispění EHP a Norských fondů se 
rozhodl vrátit mu původní lesk. Téměř dva roky trvající rekonstrukce dospěla do svého finále 
a Zámek Svijany  se v červnu otevře veřejnosti. 

Naši občané: 
 
Sňatek uzavřeli:    Pavel Jurišica 
      
V tomto roce se narodili:  Hynek Jedlička 
    Mato Marius Kaudl 
 
Úmrtí:    Květoslava Šimůnková 
    Ludmila Šulcová 
    Josef Podzimek 
     
Do první třídy nastupuje: Jan Bucháček 
    Tadeáš Podlipný 
    Daniela Venclů 
  
Přistěhovali se:  Michaela Cihlářová 
    Jakub Stehlík 
         
Odstěhování:   Eva Ptáčková 
    Alena Anna Berkyová 
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    Andrea Berkyová 
Milan Stojka 

    Andrea Stojková 
    Kristýna Stojková 
    Alena Berkyová 
    Josef Berky 
    Jakub Hataš 
    Kateřina Koutná 
    Martin Kohout 
    Miloslav Vaňouček 
 
Rozvedlo se:   3 
         
Hlášeno trvale osob celkem 287osob 
Mužů 145 
žen 142 
z toho dětí do 15: 37 
z toho nad 75: 18 
průměrný věk: 42,9 
 
 

Počasí 
Na začátek roku 2013 bylo počasí pro zimu netypické. Teploty se pohybovaly nad bodem 
mrazu. Ochlazení přišlo 11. 1. 2013 a začal padat sníh. Období ledových dnů vyvrcholilo 
26. ledna , kdy u nás dosahovaly mínus 18 st., ale trvaly krátce. 28. 1. přišlo oteplení 
s denními teplotami kolem 8 st. s dešti. 31. ledna ráno bylo po deštivé noci jako na jaře. 
Téměř všechen sníh zmizel.   
Měsíc únor začal nevlídným sychravým počasím s teplotami kolem nuly, dešťovými, ale i 
sněhovými přeháňkami. Ochlazení nastalo 7. 2. s mínusovými teplotami. Větší sněhová 
nadílka 10 cm napadla 12. 2..Teploty se držely ve dne i v noci na mínusových teplotách. 
15. 2. nastalo sychravé počasí s inverzí a sníh pomalu zmizel. Nový sníh napadal 19. 2. a 
s ním přišlo ochlazení. 22.2. bylo ráno mínus 18 st. C. Tento ráz počasí vydržel do 
25.2.2013 a poté se sníh rychle ztratil a přišlo oteplení. Od počátku roku bylo do 2. 3. 
2013, kdy bylo krásně slunečno,  nejméně slunečního svitu za posledních 25 let (cca 40 
hodin). Pak po proměnlivém počasí přišlo 13.3. ochlazení. 14. 3. ráno bylo mínus 8 st. C a 
krásné slunečné počasí. Zimní ráz počasí překvapil ráno 19. 3., kdy přes noc napadlo 
téměř 10 cm mokrého sněhu. První jarní slunečný den byl 14. 4. teploty začaly stoupat i 
k 20 st. C. 
První jarní den - 20. nebo 21. března? Jak to tedy je? 
Datum se může trochu měnit, protože každý rok nastává jarní rovnodennost přibližně o 
šest hodin později, než tomu bylo o rok dříve. Za změnu data také mohou přestupní roky. 
Jaro astronomické začne až do roku 2043 dnem 20. března. Následující roky připadne první 
jarní den už na 19. března až do roku 2102. 
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Počátek jarních dnů byl velmi chladný. Ve dne se teploty pohybovaly mírně pod nulou a 
noční teploty byly kolem mínus 8 st. Podle hlášení meteorologů byl 24. březen nejchlad-
nějším dnem od doby měření (nejméně 200 let) a to mínus 19,1 st. C a to v Karlově Stu-
dánce. Ale ani v dalších dnech se neoteplilo a sluníčko nepřálo. Svátky velikonoční prová-
zelo počasí s minusovými teplotami. Tady u nás byly již sice bez sněhové nadílky, ale 
téměř na celé Moravě vydatně chumelilo a napadlo až 25 cm se sněhovými jazyky a závě-
jemi. Chladné počasí vydrželo až do 8. dubna, kdy začalo svítit sluníčko a přišlo mírné 
oteplení. Zima si však svou nadvládu držela ale dlouho. 1. máj byl však již slunný a střída-
vé teplé a deštivé počasí pomohlo přírodě všechno dohnat. Velmi rychle rozkvetly třešně 
a na 8. května již kvetly i jabloně. Nástup „zmrzlíků“ se nenaplnil a naopak od 12. 5. bylo 
krásné počasí s teplotami kolem 23 st. C. Počasí bylo střídavé a 20. 5. nastalo ochlazení až 
o 10 st. C. 24. 5. klesly noční teploty. Na Jizerkách bylo naměřeno mínus 5 st. C. Nám se 
zatím předpovídané přízemní mrazíky vyhnuly. Počasí v následujících dnech bylo deštivé 
a chladné kolem 10 st. C. Deště byly velmi vydatné a způsobily v 7 krajích, včetně libe-
reckého, vyhlášení stavu nouze. Jizera se z břehu nevylila. Dá se říci, že jsme měli štěstí, 
protože např. v Praze byl stav hladiny přirovnáván k povodním v roce 2002, ale k tak vel-
kému rozsahu nedošlo, protože byly již postaveny protipovodňové zábrany. Velký zlom 
počasí nastal 16. 6., když teploty začaly stoupat nad 30 st. C a i tady u nás dosahovaly 33 
st.. Na měřících stanicích začaly padat teplotní rekordy a bylo naměřeno 18. 6. až 37 st. 
Vyvrcholení tropických teplot bylo 20. 6., ale již 24.6. se zdálo, že nastal podzim 
s teplotami ve dne do 15 st. a v noci kolem 7 st. Letní počasí nastalo s příchodem prázdnin. 
I začátkem července bylo počasí proměnlivé. Ve dne byly teploty mezi 15 – 18 st., ale 
noční byly do 10 st., tedy poměrně chladno. Oteplení nastalo 16. 7. a teploty ve dne se 
vyšplhaly přes 30 st. C, ale v noci opět bylo chladno  9 st. C. Týden od 14. 7. do 21. 7. byl 
nejsušší za posledních 60 let. I v dalších dnech pokračovaly vysoké teploty a od 25. 7. se 
pohybovaly kolem 38 st. C. Překonání rekordu od začátku měření který byl 40.4 st. C se 
očekávalo 28. 7. Překonán nebyl, ale teplota dosáhla 40 st. C. Ale toto je měření ve stínu 
ve výši 2 m, ale na slunci dosahovaly teploty až 48 – 50 st. C a po stále trvajícím suchém 
počasí v noci na 29. 7. zapršelo a došlo k mírnému ochlazení. Tato tropická vedra ukončila 
bouřka s velkým lijákem v noci na 30.7. Mírné ochlazení však netrvalo dlouho. Již 1. 8. 
začala opět tropická vedra. Teploty dosahovaly 40 st. C. a celá situace se opakovala. Ze 3. 
na 4. srpna  byla též velká bouřka s lijákem.  Mírné ochlazení začalo 8. 8. a teploty se po-
hybovaly kolem 25 st. C. a v noci 10 st. C. Překvapením bylo, že z 14. na 15. 8. byla na 
šumavské Kvildě naměřena teplota v noci mínus 4.9 st. C a nebyl to první mrazík 
v letošním srpnu. V poslední dekádě měsíce srpna se denní teploty pohybovaly kolem 24 
st. C, ale noci byly již poměrně chladnější – kolem 10 st. C. Začátek září byl deštivý, ale od 
4. září 7. září bylo krásné počasí s tropickými teplotami. Po 7. září nastalo počasí s pod-
zimní s dešťovými přeháňkami a teplotami kolem 15 st. C. Pravé „babí léto“ nastalo od 27. 
září, kdy byly krásné slunečné dny s občasnými mlhami a přeháňkami. Od 19. října teplo-
ty stoupaly a překračovaly teplotní rekordy, kdy bylo přes 20 st. C. Teplotní rekord padl i 
28. 10., kdy byla v Klementinu naměřena teplota 23.3 st. C. Pak nastalo mírné ochlazení a 
deštivo. 6. 11.2013 napadl na Krkonoších první sníh, který rychle mizel. Sv. Martin na 
bílém koni nepřijel, byl krásný podzimní den. Pak se teploty pohybovaly kolem 10 st. C. 
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Koncem listopadu se ochladilo a byly teploty kolem 5 st. C. Celý prosinec byl nadprůměr-
né teplý a až do konce roku se celodenní teploty pohybovaly kolem 5 st. C.   

Život v obci 
LEDEN – Hlavní událostí byla volba presidenta. Na pár dní se podařilo „vyrobit“ ledovou 
plochu na bruslení. Poslední lednový den vykradli zloději dům Šimůnkových. Naši Šiku-
lové se umístili v soutěži ve sběru starých baterií a vyjeli na cestu Na Severní pól. 
ÚNOR – Finišuje příprava odkanalizování horní části obce do čističky pivovar. Jsou pode-
psány smlouvy. Je podána žádost na dotaci na zateplení a výměnu oken ve společenské 
části budovy školy. Děti z kroužku Šikulové vyhrály obě první místa ve sběru elektrood-
padu v Libereckém kraji. 11. února zemřela paní Květoslava Šimůnková. 
BŘEZEN – Koná se první veřejné čtení v knihovně, na kterém byly odměněny děti za sběr 
mobilů a ostatního elektroodpadu. Pro seniory je uspořádáno v hospůdce Svijanka poseze-
ní při harmonice. Bohužel došlo k několika vloupáním do nemovitostí. Svijanský zámek 
dostal nového majitele – Svijanský pivovar. 3. března zemřela Ludmila Šulcová rozená 
Adamičková 
DUBEN -  Koná se charitativní sbírka pro organizaci Diakonie Broumov. V knihovně je 
uspořádána noc s Andersenem. Jedeme na zájezd do Prahy do divadla na Jezerce na hru 
Charleyova teta. Představení je o to hezčí, že na něm zrovna probíhá oslava 70tých naro-
zenin pana Lipského. I ze Svijan dostal typické dárky. Jako každý rok i letos jsme pálili 
Čarodějnice. Akce byla velmi úspěšná. Na hřbitově byla provedena úprava lip. 20. dubna 
se narodil Matteo Marius Kaudl, 22. dubna se narodil Hynek Jedlička 
KVĚTEN – Tradičně byla uctěna památka padlých u pamětní desky na budově školy.Na 
Kabeláčově zahradě byla vysazena pamětní lípa. Koná se velká hasičská soutěž – Svijanská 
13. Proběhla i okrsková soutěž k 135. výročí našeho sboru. Naše děti se umístily na třetím 
místě v sběru mobilů a jedou na zasloužený výlet! Sk pořádalo svůj tradiční jarní výlet. 
Tentokrát jsme byli v Lužických horách. Proběhlo výběrové řízení na zateplení budovy 
školy. 
ČERVEN – Měsíc jsme začali již tradičně oslavou Dětského dne. Pořádáme soutěž malých 
hasičů Svijanský Soptík. Děti jedou na konec školního roku na výlet do ZOO Liberec, po 
návratu je čekalo stanování na velkém hřišti a hlavně noční stezka odvahy!  
ČERVENEC – Práce na přípojkách kanalizace finišuje. Práce na zateplení budovy školy a 
výměně oken jsou v plném proudu. Na konci měsíce se prohnala přes Svijany vichřice a 
silné přívalové deště, naštěstí nebyly žádné velké škody.   
SRPEN – Proběhl velmi úspěšný třetí ročník Svijanského pivobraní, dle odhadů bylo na 
akci až 1300 lidí. V obci se opět rozmáhají krádeže. Na hřbitově nám bylo zcizeno 63 tújí.  
ZÁŘÍ – 8. 9. Proběhl již tradiční sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Došlo 
k dopravní nehodě, u které byl posunut železniční most a tím byla vynucena jeho oprava 
včetně výměny kolejí. Zloději již potřetí zcizili na hřbitově túje a keříky od hrobu Žďár-
ských.  
ŘÍJEN – Je dokončena oprava budovy školy a zahájen provoz tělocvičny i klubovny dětí. 
Je uspořádána sbírka pro sdružení Diakonále Broumov. SK pořádá víkendový výlet do 
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Horního Polubného.  Volíme v předčasných volbách nové poslance a vládu. Na hřbitově 
je obnoven živý plot.  
LISTOPAD -  Uskutečnilo se setkání seniorů s vystoupením dětí. Konalo se i vítání našich 
nových občánků. Opět se kradlo na našem hřbitově. Celkem zmizelo již 124 rostlin. 
Kradlo se opět i ve vsi. V sadu za zámkem začalo odstraňování stromů a připravuje se par-
celace pozemku. Opustil nás pan Josef Podzimek. 
PROSINEC – Vánoční pracování a návštěva Mikuláše má jako obvykle veliký úspěch. Děti 
slavnostně rozsvěcovaly vánoční stromeček za zpěvu koled. Pro dospělé bylo připraveno 
něco na zahřátí a všem bylo moc hezky. Proběhla slavnost ke 135. Výročí založení našeho 
sboru dobrovolných hasičů. Na konci roku jsme se vydali na tradiční výlet SK, po návratu 
jsme se společně rozloučili se starým rokem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


