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Toto číslo vyšlo v červnu 2010
Vydává Obec Radslavice
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. 24.zasedání se uskutečnilo dne 25.5.2010 a jeho hlavními body bylo schválení
závěrečného účtu obce za rok 2009 a majetkoprávní záležitosti. Dříve než na tyto body došlo, provedl
starosta obce tradiční zhodnocení událostí a akcí za uplynulé období od zasedání ZO v únoru 2010.
V úvodu provedl zhodnocení rozpracovaných či ukončených akcí v posledním období.
LOV a ČOV – probíhá zkušební provoz, proběhlo finanční vypořádání se Správou silnic Ol.kraje, byly předělány překopy
silnice II/434 a uplatněny některé projevené vady na ČOV. Zbývá smluvně zabezpečit zápis věcných břemen k dotčeným
pozemkům do Katastru nemovitostí, provést vyhodnocení zkušebního provozu, kolaudaci a zápis ČOV do Katastru
nemovitostí. Byla proplacena celá dotace na tuto akci a v termínu splacena půjčka na výstavbu od firmy TENZA.
Počítačové učebny v ZŠ – byla provedena kontrola dokončené akce ze strany poskytovatele dotace a na jejím základě k
proplacení celé dotace. V jejím objemu byl splacen úvěr na stavbu u ČS a.s., nesplacený zůstatek činí 1 621 324,62 Kč
Technická infrastruktura 25 RD Příčná – v současné době jsou realizovány všechny inženýrské sítě mimo 1 plynové
přípojky, zpracovává se prováděcí dokumentace k objektu komunikací. Postup prací silně ovlivňuje počasí, začíná být
ohrožen předpokládaný termín realizace a to 30.6.2010. RO dále rozhodla o přeložení trafostanice a tím zastavitelnosti
pozemku č. 13. Zpracovává se projektová dokumentace a podepsaná je již smlouva s ČEZ na přeložení trafostanice za
částku na 550 tis. Kč. Z poskytnutého úvěru u ČS a.s. na výše uvedenou akci, bylo prozatím vyčerpáno 3 858 500,- Kč.
Rekonstrukce hřbitova – i tato akce je silně ovlivněna nepříznivým vývojem počasí, které komplikuje dokončení prací.
V mezidobí byla uzavřena smlouva o dotaci na tuto akci ze SFŽP.
Stavební úpravy a přístavba střelnice – k dnešnímu dni je uzavřena dohoda se SZIF, ukončeno výběrové řízení a vybrán
zhotovitel. Práce by měly být zahájeny v polovině června.
Školní zahrada – výměna atrakcí, akce byla podpořena z POV MMR, byl vystaven registrační list, zrealizováno
výběrové řízení na zhotovitele akce, v nejbližší době se předpokládá podepsání smlouvy o dílo a odeslání všech
požadovaných podkladů pro vystavení limitu k čerpání dotace. Samotná výměna atrakcí proběhne v srpnu 2010.
Pocta praporu – přidělena dotace z Olomouckého kraje na obnovu památek místního významu, vše je připraveno pro
nástup zhotovitele.
Výměna oken na OÚ – akce nebyla podpořena z Programu obnovy venkova Ol.kraje a nebude tedy realizována.
Volnočasové centrum v ZŠ – podána žádost o dotaci z ROP Střední Morava
Zateplení budovy ZŠ – podána žádost na OPŽP, výzva č.16
Víceúčelové hřiště na školní zahradě – podána žádost na MMR ČR - všechny 3 podané žádosti v současné době ve fázi
posuzování žádostí na příslušných institucích
Sekačka trávy z Programu obnovy venkova Mikroregionu Pobečví byla vybrána k podpoře a přidělena dotace, nyní ve
fázi výběru stroje pro společné výběrové řízení Mikroregionu, které musí proběhnout do 30.6.2010.
Z dalších projednaných záležitostech, rozhodla RO o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč organizaci soc.
služeb SONS a SŠ, ZŠ a MŠ DC 90 Olomouc – Topolany, připojila se ke schválenému významnému projektu
Olomouckého kraje na vyznačení cyklostezky Bečva, podpořila záměr Matice svatokopecké na osazení poutače v obci na
trase Svatý Kopeček – Svatý Hostýn a připojila se k projektu Magistrátu města Přerova na zřízení technologického centra
inf.systémů veřejné správy.
Rada obce vzala dále na vědomí projednávání umístění fotovoltaické elektrárny na území obce a souhlasila s průchodem
kabelů přes pozemky obce, vyjádřila rovněž souhlas s prodloužením vodovodního řadu pro výstavbu nových RD v obci
Grymov. Negativní stanovisko naopak zaujala ve věci změny licence linek veřejné hromadné dopravy, spočívající
v omezení příjezdu některých linek na autobusové stanoviště Přerov.
Obce se nepříznivě dotkly povodňové stavy v posledních dnech, více škod než Bečva však způsobily přívalové deště, po
kterých došlo k zaplavení vrtu Ra1 a vybřežení Radslavického potoka, přeplněním kanalizace k vyplavení sklepů
několika RD, hřbitova a zem pozemků u sv. Jana Nepomuckého. Kritickým místem je odlehčovací komora OK 1, jako
nevyhnutné se stále více jeví vybudování hráze nad vodními zdroji.
V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
předložil předseda finančního výboru Zastupitelstvu obce ke schválení závěrečný účet obce Radslavice za rok 2009.
Tento dokument byl vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce od 5. 5. 2010. Skutečné příjmy v
roce 2009 byly ve výši 48 139 388,25 Kč, skutečnost financování v roce 2009 bylo 27 740 640,60 Kč, skutečnost výdajů
pak 75 880 028,85 Kč. Schválený rozpočet byl na straně příjmu ve výši 56 377 000,- Kč a upravený po čtyřech
rozpočtových opatřeních 66 172 152,00, po konsolidaci 52 336 752,- Kč. Ve výdajích bylo rozpočtováno 62 677 000,00
po 4. úpravách rozpočtu 81 372 152,00 a po konsolidaci činí 67 536752,00Kč.
Podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, požádala
obec o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 provedl
Krajský úřad Olomouckého kraje, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

V rámci projednávání majetkoprávních záležitostí, rozhodlo ZO o prodeji dalších pozemků pro výstavbu RD
v lokalitě Příčná a to:
- Petru Orálkovi, Přerov – par.číslo 754/151 o rozloze 614 m2
- Blance Tomlinsonové, Radslavice – par.číslo 754/135 o rozloze 878 m2
- Davidu Štičkovi, Přerov – Předmostí - par.číslo 754/139 o rozloze 562 m2
- společnosti REGRET CZ s.r.o., – par.číslo 754/148 o rozloze 614 m2
Zastupitelstvo obce dále projednalo žádost Závodiště Radslavice, o.s. o odpuštění plateb za elektrickou energii za rok
2009, kterou zamítlo.

Informace pro občany - Dvůr OÚ–stavební odpad a železo 2.pololetí 2010–sobota 10.00-11.30 hod.: 26.6.,
24.7., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12.,
Svoz domovního odpadu - termíny svozu v 2.pololetí 2010: 25.6., 16.7., 6.8.,
27.8., 17.9., 8.10., 29.10., 19.11., 10.12., 31.12.
Upravený rozpis odložených fotbalových soutěží A mužstvo I.B třída - středa 9.6.
Radslavice-Vrahovice; sobota 12.6. H.Moštěnice-Radslavice; neděle 20.6. RadslavicePivín; Dorost I.třída-úterý 8.6. Radslavice-Vrahovice; neděle 13.6. OpatoviceRadslavice; neděle 20.6. Radslavice-Kozlovice; B mužstvo OP-neděle 13.6. Medovice – Radslavice; pátek 18.6.
Radslavice-Stará Ves
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a
dětské čtenářství. Jednou v roce se děti schází v knihovnách, aby prožily mezi knihami s knihovnicí a jejími pomocníky
pohádkovou noc plnou dobrodružství. Takovou noc pořádá i naše knihovna. Letos jsme se nechali inspirovat knihou J.
Verna : Cesta kolem světa za osmdesát dní a připravili jsme dětský večer pod názvem „Cesta kolem světa za jednu
pohádkovou noc“ . Nebýt sázky v Reformním klubu, těžko by se usedlý anglický gentleman Philease Fogga rozhodl
objet celý svět za 80 dní. Nám k podobnému putování musela stačit jediná noc. Večer 26. března 2010 jsme se přenesli
do Anglie. Společnou výpravu jsme zahájili po vzoru hrdiny příběhu v Londýně čajem o páté, poté jsme si balili kufry na
výpravu, cestovali jsme vlakem i parníkem, v Číně jsme ochutnávali místní speciality pomocí čínských hůlek, v africkém
pralese jsme si vytvořili černošské masky a kolem ohně jsme tančili kmenový tanec, v Indii jsme zachránili krásnou
princeznu. Všechny cestovatelské nástrahy jsme zvládli i přes nepříznivý vítr skvěle. Zprávy z naší cesty jsme neposílali
telegrafem, ale na vlastnoručně vyrobených pohlednicích, které jsme o půlnoci osobně doručovali do poštovních
schránek. Program byl nabitý. Do připravených pelíšků se poslední cestovatelé ukládali tři hodiny po půlnoci. Ráno jsme
ještě společně posnídali bábovky, které nám na cestu za dobrodružstvím napekly hodné maminky, rozdali jsme si pamětní
listy a rozloučili se. Kdo chce o našem putování vědět víc, nechť se zeptá účastníků, nebo se podívá na fotografie na webu
knihovny.
„Stavební úpravy a přístavba střelnice v Radslavicích – prostřednictvím MAS Záhoří-Bečva, byla obcí na SZIF
do Prahy úspěšně podána žádost o dotaci
v rámci programu LEADER a to na akci
„Stavební úpravy a přístavba
střelnice v Radslavicích“. Na výše
uvedenou
akci byla obci přidělena
dotace
ze
Státního
zemědělského
intervenčního fondu, opatření IV.1.2. –
realizace místní rozvojové strategie
Programu rozvoje venkova ČR a to v celkové výši 606.767,-Kč, zbytek do rozpočtované částky, to je 455.412,-Kč, hradí
obec ze svého rozpočtu. Stávající objekt střelnice je přízemní, nepodsklepená budova v majetku obce, kterou využívá
kromě obce ke své činnosti, na základě smlouvy i Střelecký klub Radslavice. Zázemí pro sportovní činnost však není
zdaleka optimální. Vstup do objektu je bariérový, stejně jako sociální zařízení, plocha střeliště je sice zastřešená, vlivem
venkovních změn teplot a změn počasí se však postupně podklad rozpadá. Projekt řeší přístavbu, která bude rovněž
přízemní, postavená na betonových základových pásech, nosné zdivo bude z porobetonových tvárnic, nenosné pak
z dutých cihel. Součástí přístavby je i zastřešení volného prostoru o ploše 27,2 m2 a dále 3 místnosti s funkcí skladu.
Stavební úpravy budou zahrnovat i vybudování nového bezbariérového sociálního zařízení ve stávajícím objektu a to
v místě nynějšího WC mužů, které bude rozšířeno a nově zařízeno. Dojde rovněž k úpravě stávajících vnitřních rozvodů
vody, topení a kanalizace. Součástí akce je i nájezdová rampa pro vozíčkáře, která bude provedena z betonové
monolitické konstrukce osazené na štěrkopískový podsyp o tloušťce 150 mm. Na plochu střeliště o rozloze 124 m2, bude
položena nová terasová dlažba. Výsledkem projektu bude rekonstruovaný a modernizovaný objekt, kdy vzniknou 3
kapacitně dostatečné sklady jako zázemí objektu, přístřešek a dále zvětšená zasedací místnost, kterou bude možné
využívat i jako střelnici ze vzduchových zbraní v zimním období.
Z pohledu návaznosti investičních projektů v obci můžeme konstatovat, že úprava střelnice zapadá do dlouhodobých
plánů obce, která se snaží systematicky opravovat a obnovovat majetek obce.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, konaných ve dnech 28. a 29.5.2010 v obci Radslavice
Počet voličů v seznamu
účast ve volbách
počet odevzdaných platných hlasů

898
570
566

% účasti

63,02

pořadí
název strany
umístění
1. ČSSD
2. ODS
3. KSČM
4. TOP 09
5. Věci veřejné
6. KDU - ČSL
7. Strana práv občanů – Zemanovci
8. Suverenita-blok-J.Bobošíkové-..
9. Strana zelených

počet platných
hlasů
121 21,38 %
94 16,60 %
80 14,13 %
71 12,54 %
50 8,83 %
45 7,96 %
35
6,18 %
29
5,12 %
17
3,00 %

pořadí
název strany
umístění
10. Moravané
11. Dělnická strana sociální spravedlnosti
12. Česká pirátská strana
12. Volte Pravý Blok
13. Koruna česká
13. Občané.cz
13. Strana svobodných občanů
14. Konzervativní strana
14. STOP

počet platných
hlasů
8
1,41 %
6
1,06 %
3
0,50 %
3
0,50 %
2
2
2
1
1

Konec školního roku se blíží
Náročný školní rok prožili žáci a zaměstnanci naší školy, když po prázdninách nastoupili opět do školy, byla rozsáhlá
rekonstrukce školní budovy ve své druhé fázi. Akce probíhala za provozu školy a tak se žáci i zaměstnanci museli obrnit
velkou trpělivostí. Díky úžasné firmě Profistav, která rekonstrukci půdních prostor prováděla, jsme se 11 .2. 2010 dočkali.
Slavnostní otevření nově vybudovaných počítačových učeben s interaktivními tabulemi a bezbariérovým přístupem
posunulo naší školu hodně vysoko. Moderní učebny umožňují žákům a učitelům používat nové metody a formy práce
s využitím špičkové techniky. Také naši zahraniční partneři z projektu Comenius měli možnost seznámit se s novým
vybavením školy, ať už zprostředkovaně na webových stránkách Amazing Europe nebo osobně při bilaterální návštěvě
francouzských pedagogů. Netajili se svým obdivem, že tak malá škola disponuje tak moderními učebnami.
Díky tomu jsme mohli důstojně zakončit dvouletý projekt Comenius- Amazing Europe, během něhož žáci komunikovali
v anglickém jazyce na chatu s Francouzi a písemnou formou s Poláky. Vytvořili výtvarné práce k projektu Mamuti,
Komenský a Přerov a zúčastnili se výletu do polského Krakova.
Teď už nás čeká jenom slavnostní ukončení školního roku, výlet do Prahy a rozdání vysvědčení s vyhodnocením
nejlepších sběračů papíru a pomerančové kůry a vyhlášení „Žáka roku“. Uspořádáme z důvodu rekonstrukce opožděné
oslavy 125. výročí založení zdejší školy, které proběhnou v rámci Cyrilometodějských slavností o prvním prázdninovém
víkendu.Těšíme se na prázdniny a doufáme, že nebudou tak mokré, jak je tomu v dnešních dnech.Poděkování patří Obci
Radslavice za vstřícnost k požadavkům ze stran rodičů a vedení školy. Z důvodu zvýšeného zájmu ze strany rodičů se
připravuje otevření další třídy v Slaměníkově mateřské škole v Radslavicích, v prostorách uvolněného bytu.Děkuji
zaměstnancům ZŠ a Slaměníkovy mateřské školy za obětavou práci s dětmi při školních i mimoškolních aktivitách a přeji
jim hezké prázdniny.
Mgr. Eliška Petrášová, ředitelka školy

Poděkování. Ředitelka ZŠ a SMŠ Radslavice děkuje všem sponzorům za věnované ceny do tomboly při
školním plese, rodičům za zakoupení vstupenek a výboru SPZŠ za pomoc při organizaci plesu. Výtěžek bude
použit ve prospěch dětí ZŠ a SMŠ na kulturní akce, soutěže, výlety, ŠvP a podobně.
Výročí osobností Radslavic – 2.čtvrtletí 2010
Před 125 lety se dne 3.4.1885 v Buku v rolnické rodině narodil František Sehnal. Po absolvování studia učil na
obecných školách ve Vranovicích u Brna a Buku. Učitelskou službu mu přerušila 1. světová válka, kdy v roce 1914 byl
poslán na ruskou frontu. Zde dobrovolně přešel do ruského zajetí, v roce 1917 vstoupil do Čsl. legií a jako ruský legionář
se v r. 1920 vrátil domů. V r. 1923 byl jmenován řídícím učitelem na obecné škole v Radslavicích, kde působil až do
července 1937. Tehdy byl ustaven řídícím učitelem na obecné škole v Přerově. Jako bývalý ruský legionář byl koncem r.
1940 předčasně dán do výslužby. Byl členem TJ Sokol Radslavice a několik let jeho vzdělavatelem. V letech 1920 až
1937 vedl obecní kroniku. Měl rád hudbu, literaturu a přírodu a na vycházky po okolí Přerova chodil rád i ve stáří. Mezi
žáky byl oblíbeným učitelem. Jeho vzpomínky na ruské zajetí vydal jeho syn v časopise Vlastivědný věstník moravský.

Josef Huňka se narodil před 115 lety, dne 10.5.1895 v Oldřichově č. 3 v rodině nádeníka. Po ukončení
povinné školní docházky sloužil u různých rolníků, pak byl dělníkem v obchodě s uhlím v Přerově a pak u
Správy silnic Přerov. Ve svém domě č. 112 si zařídil obchod s uhlím a za okupace začal hospodařit jako
malorolník. Po příchodu do Radslavic se stává vedoucím místní organizace sociální demokracie a pod jeho
vedením se z ní stala významná politická organizace v obci. Byl spoluzakladatelem Dělnické tělovýchovné
jednoty Radslavice a jejím předsedou. V r. 1927 je za soc. dem. zvolen poprvé členem obecního zastupitelstva,
stává se členem obecní rady, od r. 1931 náměstkem starosty. Po rezignaci starosty v r.1942 se stává starostou
obce, od r. 1945 do r.1947 (kdy se odstěhoval do pohraničí) je předsedou MNV Radslavice. V době
stupňujících se represí Němců za okupace se jako starosta snažil chránit své občany před nepříznivými vlivy
okupační správy. Je jeho zásluhou, že četné hospodářské kontroly okupantů u rolníků skončily vždy dobře bez
postihů, s jeho tichým souhlasem se v obci zabíjelo či mlelo obilí bez povolení.
Bohumil Jemelík se narodil před 85 lety v Radslavicích dne 8.6.1925. Po ukončení základního vzdělání se v roce
1939 začal učit kolářskému řemeslu. Učení ukončil zkouškami v roce 1942 a po 4 letech tovaryšské praxe absolvoval
mistrovskou školu kolář-karosář v Ústavu pro zvelebování živností při Obchodní komoře v Praze. Kolářské řemeslo
vykonával s otcem v Radslavicích až do r. 1952, kdy nastoupil do Přerovských strojíren jako údržbář a později vedoucí ve
skladu modelů. Odtud odešel v r. 1954 do Zemědělské technické školy jako údržbář. Pro poúrazové potíže musel v r.
1957 této práce zanechat a nastoupil do Státní pojišťovny Přerov jako inspektor pro pojištění. Když v r. 1963 náhle

zemřel tajemník MNV Josef Tihelka, byl získán pro tuto uvolněnou funkci. Po volbách v r. 1964 nastoupil do funkce
uvolněného předsedy MNV a tuto zastával plných 22 let, až do voleb v r. 1986, kdy odešel do důchodu. Byl dlouholetým
členem DTJ, po r. 1945 pak TJ Sokol a členem SDH. V letech 1960 – 63 vykonával funkci předsedy Osvětové besedy,
která od r. 1962 až do r. 1976, pravidelně pořádala divadelní festivaly v Radslavicích a sám patřil k aktivním divadelním
ochotnickým hercům v souboru Radslav. Za svou práci obdržel mnoho ocenění, V roce 1998 mu byla udělena cena obce
– medaile Fr. Slaměnka. Zemřel náhle 22.8.2002.

Pozvání
Na 4.ročník Setkání obcí Mikroregionu Pobečví a soutěže Hry bez hranic, které pořádá vítězná obec minulého
ročníku - Buk. Setkání se uskuteční se v sobotu 19.června 2010 od 13.30 hod na sportovním hřišti V háji.
Soutěžní disciplíny budou probíhat v duchu netradičního desetiboje, jako například ve střelbě z luku a ze vzduchovky,
hodu kladivem, skoku dalekého, ale i kvízu ze znalostí sportovních her, skákání v pytli či vozatajských závodech. Své
soutěžní družstvo přiveze tak jako loni i družební Gmina Prózskow z Polska. Kdo by měl chuť reprezentovat naše obecní
barvy, nechť se přihlásí do soutěžního družstva u předsedy KŠKT Lady Veselé, nebo na OÚ. Není tolik důležitý
sportovní výkon, ale hlavně smysl pro recesi, legraci a nesmí chybět snaživost. Soutěžní družstva budou 6-ti členná
smíšená: 1 dítě 10-15 let, 1 dorostenec(ka) 15-20 let, 1 muž + 1 žena 20-40 let, 1 muž +1 žena 40 let a více. Družstvo
vybavíme vším potřebným, přidělíme mu nehrajícího kapitána, doprovodí je obecní maskot a nad hlavami jim bude vlát
obecní vlajka. Samozřejmě budou naši borci potřebovat podporu z řad našich spoluobčanů, proto doufám, že se přijedete
pobavit a budete hlasitě fandit v hojném počtu. Více informací se dozvíte z plakátků ve vývěsních skříňkách OÚ a
knihovny. Akce je spolufinancována z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.
14.Cyrilometodějské slavnosti se konají ve dnech 2. – 5.července. Hlavním spoluorganizátorem je Základní škola a
Slaměníkova mateřská škola se Sdružením přátel ZŠ. Slavnosti opět nabízejí velmi bohatý a různorodý program. Zahajují
v pátek 2.7. divadelním představením Ryba ve čtyřech souboru J.K.Tyla z Brodku u Přerova. Sobota je vyhrazena škole.
Od 9 hod. bude probíhat „den otevřených dveří“ s ukázkami výuky a výstavkami, odpoledne se žáci školy představí se
svým programem v areálu školní zahrady, následný zábavný program zabezpečí agentura ABEL z Tachova. Den završí
taneční zábava s hudební skupinou Axel Olomouc. Neděle je vyhrazena tradičnímu turnaji v malé kopané
neregistrovaných družstev a spolků. Poslední den slavností bude zahájen slavnostní mší svatou v chrámu páně sv. Josefa,
odpoledne proběhne již desátý ročník soutěže ručních koňských stříkaček s předpokládanou účastí zahraničních družstev
a sportovní víceboj hasičských družstev.
Beruška Racing Team Radslavice pořádá dne 24.července 2010 v pořadí již 4.ročník soutěže mopedů a fichtlů „Žhavé
rozety“. Více na http://www.beruskaracingteam.yc.cz/
TJ Sokol Radslavice pořádá ve dnech 31.7 a 1.8.2010 „Memoriál Josefa Tihelky“. V sobotu se uskuteční turnaj žáků a
dorostu, v neděli pak změří své síly týmy dospělých z Radslavice, Prosenic, Pavlovic u Přerova a Lazník.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice pořádá v pátek 27.srpna 2010 ve sportovním areálu TJ Sokol tradiční akci
k ukončení prázdnin. V sobotu 28.srpna pak na stejném místě pořádá 5.ročník soutěže v požárním útoku mladých hasičů,
zařazenou do soutěží Velké ceny okresu Přerov 2006.

Společenská rubrika 2.pol. roku 2010 - významného životního jubilea se v 2. pololetí 2010 dožívají:
55 let
Dýmalová Jarmila
Kučera Libor
Doušková Eva
Vyňuchalová Marie
Lon Jaroslav
Hradilová Marcela
Lakomý Milan
Bijová Libuše
Sehnálek Miroslav
Mužíková Věra
Haluzík Zdeněk
Zajíc Rostislav
80 let
Hrabalová Ludmila
Skácelík Augustin
81 let
Bařina Stanislav
Lukášová Drahomíra
84 let
Hradilová Anna
Váňa Josef
98 let
Brázdová Matilda

60 let
133
235
242
81
14
72
22
262
95
246
52
43
7
166
73
34
101
167

Bařina Svatopluk
Lacková Zdislava
Mazán Juraj
Radová Milena
Lukášová Anežka
Pechová Miluška
Padalíková Božena
Zlámalíková Milada
Zlámalík František
Krátký Rostislav
75 let
Zmeškalová Zdeňka
Krcánková Eva
82 let
Jemelka Karel
Kytlicová Hedvika
Zdařil Václav
85 let
Caletková Anna
Lon Vladimír
Smětáková Marie

65 let
110
221
96
97
214
13
218
6
222
239
124
157
168
173
146
172
14
40

Hradilová Miroslava
Sedláček František
Zajíc Vojtěch
Jančíková Zdeňka
Lukáš Antonín
Talla Jaroslav
70 let
Kuběnová Eva
Krcánková Anna
Elšík Josef
83 let
Kuča Svatopluk
Novák Antonín
Valentová Marie
87 let
Kuželová Pavla
90 let
Pechová Marie
Šindlerová Františka

213
67
215
209
9
207
196
199
216
60
138
181
30
13
294

176

Gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním život.

