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Toto číslo vyšlo v říjnu 2010
Vydává Obec Radslavice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO. Poslední, 26.zasedání Zastupitelstva obce ve volebním období 2006-2010, se
uskutečnilo dne 22.9.2010. Zabývalo se především úpravou rozpočtu obce na rok 2010 a
majetkoprávními záležitostmi. Úvodní část patřila tradičně zhodnocení a rekapitulaci akcí, které se
uskutečnily v období od posledního zasedání ZO v červnu 2010, z nichž vyjímáme.
Technická infrastruktura ul.Příčná – se zhotovitelem akce byl uzavřen dodatek č. 1 ke Změnám v objektech
komunikace a veřejné osvětlení a sjednáno dokončení všech stavebních prací do 15.10 2010. V mezidobí proběhla
kolaudace plynovodu a přeložky nízkého napětí, na SÚ byla podána žádost o vydání stavebního povolení na přeložku
trafostanice TR 3602, která se nachází na jednom z pozemků určených k výstavbě RD.
Rekonstrukce hřbitova - veškeré práce byly dokončeny, akce se zhotovitelem i poskytovatelem dotace finančně
uzavřena, v současné době jsou zabezpečovány administrativní práce spojené se závěrečným vyhodnocením akce.
Stavební úpravy a přístavba střelnice- rovněž stavební práce na rekonstrukci střelnice byly zhotovitelem ukončeny a
dne 29.9.2010 stavba předána k užívání. Následovat bude zpracování žádosti o konečnou platbu a vyhodnocení akce
Školní zahrada – výměna herních prvků na školní zahradě byla rovněž v průběhu prázdnin zrealizována, dotace
vyčerpána, v současné době připravováno závěrečné vyhodnocení akce a u zhotovitele uplatňována reklamace skluzavky
ze soupravy Patrik, která dle našeho názoru nesplňuje bezpečnostní požadavky na její provoz a využívání.
Zateplení budovy ZŠ - obec obdržela rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory, následně byla provedena poptávka firmy
zajišťující VŘ na zhotovitele akce.
Sekačka trávy z POV Mikroregionu Pobečví – nákup sekačky byl v průběhu prázdnin zrealizován, v současné době je
plně využívána pro potřeby obce.
Vrt pitné vody HRV 1 – bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, kterou zabezpečí firma
Voding Hranice
Hřbitov - oprava sochy Pocta praporu – akce byla rovněž zrealizována, dotace vyúčtována a vyhodnocena
CM slavnosti – rovněž tato akce proběhla úspěšně, dotace vyúčtována a vyhodnocena.
Oprava soch u kostela – byla zpracována a podána žádost o dotaci na MAS Záhoří-Bečva, 8.10.2010 bude projekt
v rámci 2.výzvy veřejně obhajován a rozhodnuto o přidělení či nepřidělení dotace na tuto akci
Zateplení obecního úřadu – rovněž na tuto akci byla podána žádost o dotaci z OPŽP, prozatím o ní nebylo rozhodnuto
Volnočasové aktivity - výstavba pohybové učebny v ZŠ, pro velký převis podaných projektů došlo k prodloužení
administrace a hodnocení projektů a dočasnému zastavení uzavírání dalších smluv.
Likvidace odpadních vod Radslavice - ČOV a kanalizace – byl vybudován nový přepad z odlehčovací komory OK1 a
vedena konzultace s projektantem o úpravách sítě, která by zlepšila její fungování při déletrvajících srážkách. Po roce
došlo k vyhodnocení zkušebního provozu a byla podána žádost o kolaudaci a uvedení do trvalého provozu.
Střecha budovy koupaliště – byla dopracována nabídka na opravu střechy a návrh zařazení její rekonstrukce do rozpočtu
obce ještě v tomto roce.
V další části zprávy o činnosti Rady obce a OÚ, informoval starosta obce o mimořádné události dne 14. srpna 2010, kdy
došlo k úderu blesku do objektu ZŠ, který přivodil značné škody na elektrickém zařízení a elektronice ve škole, včetně
poškození nového vybavení – počítačů, kopírek, interaktivních tabulí atd. Škoda je nárokována u pojišťovny, její plnění
však není vůbec jisté, všechna zařízení se rovněž zatím nepodařilo zprovoznit.
V měsíci září obec slavnostně převzala od Olomouckého kraje pro svou jednotku SDH darované vybavení 2 ks dýchací
přístroj Drager, 1 kompozitní láhev a přetlakový ventilátor s poděkováním jednotce za účast při likvidačních pracích při
letošních povodních. Další 2 ks DT pořídila obec z vlastních zdrojů
V uplynulém období se rovněž několikrát vyjadřovala k probíhajícímu řízení na fotovoltaické elektrárny v obci, včetně
umožnění změny přístupové komunikace k FVE Závodiště s.r.o. a zaznamenala první zájem o využití plochy pro
podnikání, vytvořené schválením nového územního plánu obce.
Úprava rozpočtu obce č.3 - předseda finančního výboru předložil dále zastupitelům návrh rozpočtového opatření
č.3/2010, kterým se provádí úprava rozpočtu obce na rok 2010 podle důvodové zprávy. Rozpočet se navyšuje na straně
příjmů o 416 000,- Kč na částku 53 791 770,- Kč, výdajů o 416 000,- Kč na částku 36 042 170,- Kč, financování zůstává
ve výši -17 749 600,- Kč. Celkový objem rozpočtu činí 36 042 170 Kč.
Nejobsáhlejší část jednání tvořily majetkoprávní záležitosti, v rámci kterých zastupitelé odsouhlasili:
Výměnu pozemků pro výstavbu RD v lokalitě „Příčná“, které podali manželé Jehlářovi, Přerov a to výměnu pozemku
vedeného pod poř.č. 3, p.č.754/130 za pozemek pod poř.č.8, par.číslo 754/135 a paní Blanka Tomlinsonová, Radslavice a
to výměnu pozemku vedeného pod poř.č.8, p.č.754/135 za pozemek pod poř.č.7, par.číslo 754/134
Schválení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práv věcného břemene se žadateli o pozemek p.č.754/146 s manžely
Jiráskovými, p.č. 754/151 s manžely Orálkovými, p.č. 754/141 s manžely Součkovými, p.č. 754/133 se slečnou Klárou
Volkovou, p.č. 754/149 s Ladislavem Menšíkem, p.č. 754/142 s manžely Navrátilovými
Úpravu parametrů pro výstavby RD ul.Příčná v části b/ určující sklon střechy z rozmezí 25°-36° na rozmezí 25°-40°

a v části c/ určující stavební čáru 4,5m od hranice pozemků pro p.č. 754/140 a 754/141, za předpokladu předchozího
písemného souhlasu budoucích vlastníků pozemků p.č. 754/139 a 754/142
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práv věcného břemene k pozemku p.č.798/93 mezi obcí Radslavice a sestrami
Radkou a Ivonou Hradilovými
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje pozemku p.č. 603/8 v k.ú Radslavice u Přerova, zrušení usnesení
z 19.ZO, na kterém byl schválen záměr obce na prodej části pozemku p.č.754/50 u RD č.p.260 v ulici V Zahradách za
minimální cenu 650,-Kč/m2 a po obsáhlé diskusi, záporného vyjádření zpracovatelky územního plánu obce i společného
záporného stanoviska DI Policie ČR, dopravce na níže uvedené lince Veolií Transport i Odboru dopravy Olomouckého
kraje, záměr na zřízení autobusové zastávky pro linku 920061 v ulici U Mlékárny.

Informace pro občany -

Dvůr OÚ – stavební odpad a železo – sobota 10.00-11.30 hod.: 13.11., 11.12.
Svoz domovního odpadu - 2.pololetí 2010: 29.10., 19.11., 10.12., 31.12.
Veřejný rozhlas – po úpravách Kabelové televize a.s.Přerov je hlášení přeladěno
na kanál S3.
Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 26.10. –

5.11.2010. Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu je 2310XXX, kde X vyjadřuje
číslo popisné místa odběru. Výši částky k úhradě lze zjistit telefonicky nebo emailem na
obecním úřadě. Současně bude vybírána platba za uložení stavebního odpadu na dvoře OÚ za období 11/2009 – 10/2010.
Případně lze doplatit i všechny předchozí nedoplatky.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Radslavice, konaných ve dnech 15. a 16.října 2010
Počet voličů v seznamu
909
účast ve volbách
479
% účasti
52,7 %
počet odevzdaných platných hl.lístků 476
počet odevzdaných platných hlasů 6 236

výsledek volebních stran
název
KDU-ČSL
KSČM
SNK - PRO RADSLAVICE

počet hlasů počet mandátů
1 909
5
1 128
2
3 199
8

Zvolení členové ZO Radslavice: (počet hlasů)
Volební strana KDU-ČSL: Věra Gelová (206), Jiří Vyňuchal (201), Stanislav Lukáš (197), Mgr.Martina
Trumberová (152), Jarmila Svozílková (141).
Volební strana KSČM: Miroslav Šikuta (163), Leopolda Chrástková (134)
Volební strana SNK – PRO RADSLAVICE: Lada Veselá (301), Mgr.Ivana Suchánková (267), Stanislav
Jemelík (249), PaedDr.Rostislav Krátký (249), Miroslav Padalík (242), Pavel Složil (241), Ing.Marcela
Harnová (207), Ing.Jiří Souček (231).
Náhradníci členů ZO Radslavice
Vol.strana KDU-ČSL: Mgr.Petr Prinz(116), Antonín Lukáš(95), Alena Marková(100), František Jiřík(98), Pavel
Vybíral(81), Bc.Veronika Gelová(122), Martin Mrázek(88), Ing.Ivana Kotůlková(125), Václav Šenk(88), Marie Popová
DiS.(99)
Vol.strana KSČM: František Havlík(131), Lucie Navrátilová(109), Iveta Caletková(71), Božena Huňková(97), František
Hradil(50), Marie Tallová(78), Karel Vavruška(94), Hana Venská(59), Zdeněk Venský(83), Jozef Palider(59).
Volební strana SNK – PRO RADSLAVICE: Karel Červinka(203), Ing.František Rada(120), František Zlámalík(141), Jiří
Vyňuchal(212), Ivana Libigrová(204), Petr Caletka(110), Svatopluk Kuča(222)

Zvoleným členům blahopřejeme a doufáme, že jsou připraveni ve prospěch obce intenzivně pracovat, k čemuž
jim přejeme hodně zdraví a tvůrčích sil.
Aktivním voličům děkujeme za vyjádření jejich občanského názoru. Jen škoda, že jich cestu k volební urně
nenalezlo více. Statistika účastí: 1990-86,2%, 1994 – 74,87%, 1998 – 60,18%, 2002 – 56,05%, 2006 – 52,35%.
Ocenění ZŠ a SMŠ Radslavice ministrem školství
V průběhu dvou uplynulých let ( šk. r. 2008/2009 a 2009/2010) byla naše škola zapojena již do druhého mezinárodního
programu Comenius – spolupráce škol. Tento projekt s názvem AMAZING EUROPE ( Úžasná Evropa) spojil 13 škol
z 12 evropských zemí. Svým obsahem byl jedinečný.
Cílem projektu Comenius - Amazing Europe bylo podpořit myšlenku evropského občanství prostřednictvím spolupráce
zúčastněných škol. Spolupráce škol umožnila dětem seznamovat se s kulturou, uměním, historií a tradicemi partnerských
zemí. Příležitost ke spolupráci zde našli nejen učitelé jejich žáci, ale i širší veřejnost.
Společné téma Evropského občanství mohla každá ze zúčastněných škol zpracovat posvém. K této propagaci m.j.
sloužily také jejich vlastní školní projekty.
Náš školní projekt Mamuti, Komenský a Přerov se zaměřil na významnou etapu regionální historie a osobnost
celostátního i evropského významu. Projekt podpořil také využívání telekomunikačních a nových technologií, jež
umožňují
partnerům
navzájem
si
přiblížit
jejich
vlastní
kulturu
a
tyto
poznatky
sdílet.
Učitelům byla dána příležitost poznávat a srovnávat školské systémy, metody a formy práce ve výchově a vzdělávání
žáků. Jedním z cílů projektu bylo také začlenění tématu Evropské občanství do školních vzdělávacích programů všech
škol. To pomůže našim žákům, učitelům i občanům pochopit, že je důležité respektovat rozdílnosti v rámci celého našeho
starobylého kontinentu, vyvinout silný smysl pro evropské občanství, ale také potírat rasismus a xenofobii.
Projekt Amazing Europe podpořil názor, že různosti nás mohou obohatit. Neboť zapojení učitelů a studentů v budování

multikulturní společnosti, kde různosti jednotlivců a kulturních tradic jsou rovnocenně
uznávány, může vést ke konečnému cíli Sjednocené a Úžasné Evropě.“ Tento projekt
jsme v dubnu letošního roku přihlásili do soutěže o „Evropskou jazykovou cenu
LABEL“.
Soutěže se zúčastnila konkurence nejen ze základních, ale i středních a vysokých škol a
jiných neziskových organizací. Naše škola v této početné konkurenci obstála na
výbornou, prošla sítem dvou postupových kol a kýženého cíle dosáhla.
Dne 8. 10. 2010 převzaly ředitelka školy Mgr. Eliška Petrášová a učitelka Mgr.
Václava Hanáková „Evropskou jazykovou cenu LABEL 2010“ ve velkém zrcadlovém
sále MŠMT v Praze.
koordinátor projektu: Mgr. Václava Hanáková , ředitelka školy: Mgr. Eliška Petrášová

Z knihovny.
Při podzimní cirkulaci bylo do knihovny přivezeno 350 knih různých žánrů. Přijďte si
z novinek vybrat! Vydávání časopisu Dívka, který jsme odebírali pro naše mladé
návštěvníky bylo ukončeno. Tento časopis nahradíme předplatným nového časopisu
Bravo Girl - Dívka, který vychází každých 14 dnů. Dále odebíráme pro naše čtenáře už
několik let měsíčník o trendech v bydlení Moderní byt. V knihovně najdete i další tituly
periodik jako Vlasta, Květy, Betynka aj. které dostáváme darem od našich příznivců.
Novým pomocníkem, zejména pro čtenáře s přístupem na internet, může být On-line katalog, ve kterém si mohou na
dálku vybírat knihy ze seznamu podle názvů, podle autora, či zadáváním klíčových slov. Vstup do tohoto katalogu je přes
webové stránky knihovny - www.radslavice.cz/knihovna. Obsluha je snadná, ale pokud budete potřebovat v začátcích
s vyhledáváním pomoc, neostýchejte se požádat o předvedení v knihovně.
Seniorům, kterým zdravotní stav neumožňuje docházku do knihovny, ale zájem o půjčování knih mají, nabízíme
bezplatnou donášku knih do domu. O tuto službu můžete požádat na telefonu knihovny: 724 193 799, nebo obecního
úřadu: 581 202 894.
V říjnu v knihovně vyrábíme panáčky Kofoláčky. Kdo si chce svého maskota vytvořit, přinese si s sebou malá klubíčka
vlny, všechny ostatní potřeby dostanete na místě zdarma.

Co venkovské knihovny umějí a mohou VI.

(Pavlovice u Přerova 16. - 18. 9. 2010)

V letošním roce se po šesté konalo celostátní setkání knihovníků malých knihoven, oceněných v soutěžích Knihovna
roku. Hostitelem třídenního setkání byla tentokrát Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova - Knihovna roku 2008,
spolupořadatelem Sekce veřejných knihoven SKIP. Vše za vydatné finanční podpory MK ČR. První den byla na
programu návštěva Městské knihovny v Přerově s prohlídkou města: Následoval přejezd do Radslavic a prohlídka
knihovny. Hlavní den setkání probíhal celý v Pavlovicích. Dopolední odborný program byl věnován deseti letům
spolupráce Svazu knihovníků a informačních pracovníků se Spolkem pro obnovu venkova. Obsahem následující
moderované panelové diskuze se sedmi starosty obcí byla spolupráce samosprávy a knihoven v malých obcích, účast v
soutěžích Vesnice roku a Knihovna roku. Byla představena knihovna Protivanov - Knihovna roku 2009 (nedaleko
Prostějova) a poté Tučín jako Vesnice roku 2009. Odborného programu se měli možnost také účastnit knihovníci a
starostové obcí z blízkého okolí. Poslední den patřil prohlídce Tučína a knihovny a zámecké zahrady v Lipníku n. B.
Příští setkání bude opět na Moravě. V září 2011 bude knihovníky hostit Protivanov.

Výročí osobností Radslavic – 3.čtvrtletí 2010
26.7.1910, před 100. lety se narodil v Radslavicích č.18 František Talla. Pochází z velmi chudých poměrů: otec byl
zedníkem, který padl v 1. světové válce, takže výchova dětí pak připadla jeho matce-vdově.
Po absolvování gymnázia v Přerově a Lipníku a složení učitelských zkoušek na učit. ústavě v Olomouci učil od r. 1932
ve školách na Slovensku. Po vzniku Slovenského státu přešel učit na Kroměřížsko. Po r. 1949 se postupně stal
v Kroměříži školním inspektorem, vedoucím školského odboru a předsedou školské a kulturní komise ONV. Do důchodu
odešel v r. 1971. V letech 1929 – 1932 byl náčelníkem TJ Sokol Radslavice a pod jeho vedením se výrazně zvýšila
sportovní úroveň Radslavického Sokola. Aktivním zůstal v tělovýchově i na Slovensku a pak v Kroměříži. V letech 19551978 byl předsedou OV ČSTV Kroměříž. Je autorem řady článků v okresním tisku Kroměřížska a ve sportovních
časopisech. V publikacích „70. let Sokola Radslavic“ a „Radslavice včera a dnes“ uveřejnil své vzpomínky na mládí
v Radslavicích. Zemřel 11.8.2000.
Josef Harna narodil se 23.8.1895 v Radslavicích č.p. 37 v rodině rolníka. Obecnou školu navštěvoval ve své rodné obci.
V roce 1914 byl odveden do rakousko-uherské armády a strávil čtyři roky na frontách první světové války, kde utrpěl i
vážné zranění. V roce 1919, v době hrozícího vojenského konfliktu mezi novým čekoslovenským státem a Polskem při
sporu o Těšínsko, byl povolán do československé armády a sloužil několik měsíců na prozatímní demarkační čáře mezi
Československem a Polskem. Po demobilizaci postupně přebíral od svého otce řízení hospodářství. Ve snaze doplnit si
odborné znalosti z oblasti zemědělské výroby navštěvoval dvouletou pokračovací hospodářskou školu v Přerově. V roce
1957 v druhé vlně kolektivizace byl donucen vstoupit do JZD, kde pracoval až do vysokého věku. Byl řadu let členem
Sboru dobrovolných hasičů, zapojil se také do činnosti divadelních ochotníků. Nepominutelný je však jeho přínos
k rozvoji kulturního života obce v roli správce knihovny. Ujal se této funkce v roce 1923 a vykonával ji do roku 1974,
kdy se knihovníkem stal jeho syn Stanislav Harna. Pečoval o rozšiřování knižního fondu, dbal na to, aby knihovna
poskytovala v přiměřené míře i odborné poučení zejména nabídkou naučné literatury z oblasti zemědělské výroby. Velmi

těžce nesl politické zásahy do struktury knižního fondu. Řadu hodnotných knih zachránil před zničením jak za okupace,
tak i v 50. letech. Zpravidla opomenul úředně vyřazené knihy předat nadřízeným úřadům a většinu z nich rozdal
zájemcům z řad místních občanů. Za plných 50 let svého působení ovlivnil svým vztahem ke knize a svou hlubokou
znalostí české i světové literatury několik generací čtenářů. Nejen touto prací, ale celým přístupem k práci a k životu obce
byl v kruhu svých spoluobčanů obecně uznávanou osobností. Zemřel 21. března 1985, pět měsíců před svými 90.
narozeninami. Radslavice si váží jeho celoživotního díla a oceňují jej za hospodářský, společenský a kulturní přínos
k rozvoji obce. Důkazem tohoto tvrzení je udělení Medaile Fr.Slaměníka v roce 2002.
25.7.1975 zemřel konzistorní rada P.František Borák. Narodil se 25.11.1910 v Bánově, okres Uherské Hradiště.
Vysvěcen na kněze byl 5.července 1935 v Olomouci, v duchovní správě působil ve Slatinicích, Valašských Kloboukách,
Zlámance, Cerekvici, Horčičkách u České Skalice, Mlátovicích. V Radslavicích působil v letech 1965 – 1975 a byl
poslední duchovním správcem, sídlícím na radslavické faře. Živě se zajímal i o život obce, zejména však o její historii. Je
autorem rukopisu „Jak rostly Radslavice“.
Z činnosti SSK Raslavice V neděli 12.9.2010 uspořádal Sportovně střelecký klub Radslavice další ročník střelecké
soutěže ve střelbě ze sportovní pistole SP 30+30 ran - Memoriál Jaromíra Lukáše. Pořadí nejlepších bylo následující:
Kategorie „A“ muži + junioři - 1. Král Antonín, SSK Uničov; 2. John Miloš, SSK Elán Olomouc; 3. Žádník Dušan, SSK
TOS Lipník; 4. Pajdla Antonín, SSK Radslavice; 5. Rédr Zdeněk, SSK Přerov I. – Město. Umístění dalších střelců SSK
Radslavice: 9. Zlámalík František; 11. Hegedús Štefan
Kategorie „B“ ženy + dorostenky + dorostenci + vozíčkáři (SH1) - 1. Marčan Vladimír (SH 1 – reprezentant ČR), ELÁN
Olomouc; 2. Janečková Jana, SSK Přerov; 3. Hrdlička Jiří jun. , SSK Radslavice; 4. Nezhybová Nikola, SSK Přerov I. –
město; 5. Veselý Karel jun.; 6. Oršoš Jan, oba SSK Radslavice
5. ročník CENY RADSLAVIC V sobotu 9.října uspořádal Sportovně střelecký klub Radslavice na rekonstruované
střelnici další ročník střelecké soutěže mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky a sportovní malorážky. Pořadí nejlepších
bylo následující : Vzduchová puška do 14 let - 1. Janáček Jakub, 2. Valešová Monika, 3. Svozílková Jarmila. Sportovní
malorážka do 18 let - 1. Hrdlička Jiří, 2. Jemelík Stanislav, 3. Veselý Karel

Pozvání
Den vzniku samostatného československého státu Vzpomínková slavnost se uskuteční ve čtvrtek 28.října 2010 u
Pomníku Svobody. Lampiónový průvod vychází v 17.00 hod. od obecního úřadu. V programu vystoupí žáci ZŠ a SMŠ
Radslavice, projev přednese rodák, historik PhDr.Josef Harna, CsC. Po ukončení akce bude odpálen ohňostroj.

První, tzv.ustavující zasedání Zastupitelstva obce Radslavice pro volební období 2010-2014, spojené s volbou
nových orgánu obce, se uskuteční ve středu 3. x 10.11.2010 v 18.00 hod. v Domě hasičů
Střelecký kroužek mládeže - Zájemci o střelecký sport ( doporučený věk 8 až 18 let ) se mohou přihlásit do
střeleckého kroužku každý pátek od 16 hodin na střelnici v Radslavicích.

Sociální komise zve všechny seniory na tradičních podzimní setkání v KD, které se koná v pátek 19.11.2010.
K tanci a poslechu bude hrát krojovaná dechovka ze Sušic -Moravská Veselka, občerstvení je zajištěno.
Sociální komise informuje, že dne 20.11.2010 od 14 do 16 hod. se uskuteční v Kulturním domě – vchod do
bývalého kina - HUMANITÁRNÍ SBÍRKA dámského, pánského a dětského oblečení, lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon
a látek, dále nádobí bílého i černého, sklenic – vše jen funkční, peří, peřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
Z ekologických důvodů nelze vzít: obnošené boty, kožichy.

Personální kronika 1. pololetí 2010
Narození:
Zajíc Adam, Slaměníkova 43
Hrabalová Tereza, Sušická 160
Pop Vojtěch, Přerovská 214
Přihlášení:
Knop Jaroslav,Monika,Tomáš,Kristýna
Slaměníkova 36
Richterová Gabriela,Veronika, Slaměníkova 36
Prinz Petr,Eva,Karel,Patrik,Olga, Dolní 107
Kohn Ota, V Zahradách 297
Hodisová Iveta, V Zahradách 264
Vavrušková Andrea, V Zahradách 264
Hána Martin, Na Návsi 16
Jehlářová Iveta,Daniel,Ivana,Přerovská 294
Jarošová Lucie,Přerovská 294
Pechová Gabriela,Aneta,Trávník 163
Mezihoráková Jana, Na Návsi 11
Úmrtí:
Balázs Štěpán, Na Návsi 103
Mlčáková Květoslava, V Zahradách 230
Zemánek Ladislav, Trávník 152

Odhlášení:
Dobešová Petra, V Zahradách 145
Zemánková Tereza, V Zahradách 145
Souček Ondřej, V Zahradách 261
Suchánková Petra, Přerovská 164
Krejčí Veronika, Sušická 128
Čeladník Daniel, Na Návsi 74
Vanderka Čestmír,Helena,DarinaElizabeth,Přerovská 294
Kuča Petr, Přerovská 294
Provdaly se, oženili se:
Šikuta Miroslav, Příčná 257
Cagašová Monika,Na Návsi 16
Hrabal Vladimír,Sušická 160
Drbalová Miroslava, Sušická 160
Vanderka Čestmír, Přerovská 294
Rozsypalová Helena, Přerovská 294
Kuča Petr, Přerovská 294

