SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Letos v září jsme přivítali do první třídy
naší základní školy čtyři prvňáčky,
jmenovitě
Dianu
Bílou,
Adama
Heimlicha, Magdalenu Kotlárovou
a Sáru Šarközyovou. Pan starosta jim
popřál samé jedničky a paní Divišová
předala knihu, dárek od obce, ve které si
už na konci školního roku mohou číst.
V říjnu jsme s děvčaty ze SPOZ
připravovaly pohoštění pro naše seniory,
kteří se s námi přišli poveselit, a zároveň
jsme společně oficiálně ukončili
zámeckou sezónu. Dětičky ze základní
školy vedené paní ředitelkou nás
pobavily krásným programem, ve
kterém vyzkoušely naše vědomosti. Děkujeme. K tanci a poslechu zahráli oblíbení Heligonkáři.
Zpívalo se, veselilo, tančilo, jedlo, pilo do večerních hodin a bylo nám společně moc hezky.
Dne 25. listopadu byli oblastním spolkem Českého červeného kříže
oceněni stříbrnou plaketou za dvacet bezplatných odběrů krve
slečna Miroslava Bartáková a pan David Fořtík. Slavnostní předání
se konalo v prostorách stříbrské radnice. Za svůj počin obdrželi oba
poděkování a drobnou pozornost také od našeho sboru.
A jako již každoročně i letos jsme s děvčaty navštěvovaly naše
jubilanty, kterými byli Zina Trnková, Ivana Holubová, Anežka Čížková, Miroslav Chaloupka,
Zdena Benediktová, Karel Vild, Petr Jankov, Jindřich Mundil, Zdeněk Bolík, Anna Pöllnerová,
Emilie Poláčková, Antonín Fuchs, Reinhold Moos, Anna Strnadová, Václav Holý, Věra Lacmanová,
Wolfgang Preuss, Rudolf Válek, Ladislav Melich, Miloslav Němec a Štěpánka Moosová. Ještě jednou
všem přeji pevné zdraví do dalších let, abychom se se všemi za pár let zase sešly.
Závěrem bych chtěla děvčatům poděkovat za celoroční práci a čas, který věnovaly činnosti SPOZ,
také všem těm, kteří nám byli nápomocni, nechci jmenovat, nerada bych na někoho zapomněla,
však oni ví ☺. Všem vám, celé naší obci a všem těm, kteří čtou tyto řádky, chci popřát příjemné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a pohody v novém roce 2020. Magické číslo, že?
Alexandra Kohoutová

