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Místostarosta informuje o aktuálních událostech
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o aktuálních událostech v naší obci.
V polovině dubna jsme zorganizovali
akci úklid větrolamů na katastru naší obce a
požádali o pomoc Vás, občany. Na úklid se
nás sešlo cca 30, a to včetně našich dětí,
vybaveni hráběmi, pytli na odpadky a dobrou
náladou. Za dopoledne se nám povedlo
nasbírat téměř 30 tun převážně plastového
odpadu, napytlovat a naložit do kontejnerů
na odpad. Dále bylo vysbíráno cca 150
pneumatik různých velikostí, které byly
Úklid větrolamů
odvezeny k recyklaci.
Tímto
bych
chtěl poděkovat Letišti Praha, a.s. za zapůjčení kontejnerů a likvidaci nasbíraného
odpadu, bratrům Novotným za zapůjčení teleskopického manipulátoru pro naložení
odpadu a Pavlu Čermákovi za pomoc s odtěžením skládky ve větrolamu ve směru na
Hřebeč.
V polovině června byl dokončen projekt rekonstrukce a zvýšení kapacity
Sulovického potoka. Stavbu realizovala firma Petr Kožený a práce byly provedeny
v dobré kvalitě a pevně věříme, že další rychlá povodeň již škody na návsi nezpůsobí.
Na stavbě zbývá dokončit osetí travním semenem a rozhrnutí ornice, což jsme
vzhledem k nevhodným podmínkám posunuli na podzim.
Jedna z našich dominant, budova základní školy, dostane novou fasádu.
Nasbíraný odpad ve
větrolamu
Respektive dojde k opravě fasády stávající a jejímu nabarvení a oživení tak, aby byla
budova opět krásná. Součástí akce bylo i provedení drenáží kolem budovy, které realizovala firma Envos
Stavby s.r.o. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že jeden ze střešních svodů byl zaústěn přímo do zeminy
pod chodníkem a byl, troufám si říci, hlavním zdrojem vlhkosti ve východní části budovy. Plný rozjezd
rekonstrukce fasády z čelní strany bude po skončení školního roku. Objednali jsme dopravně-inženýrská
opatření v souvislosti s omezením průjezdu kolem lešení.
Dále jsme bohužel neúspěšně žádali o dotaci na opravu části ulice Kladenská, která je historicky
v našem majetku. O žádost o dotaci se pokusíme v dalším možném termínu.
V současné době se také pracuje na získání stanovisek pro žádost o stavební povolení na
rekonstrukci ulice Nová ulice a územní rozhodnutí na projekt rekonstrukce prostoru Posvícenské návsi.
Projektanti zpracovali koncept studie řešení chodníku a dopravy v ulici Na Skalech, který bude projednán

na Dopravním inspektorátu Policie ČR a na Magistrátu Města Kladna, na čemž bude závislý další postup
v tomto projektu.
S přáním hezkých prázdnin
Ing. Lukáš Morávek, místostarosta
Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání 29.04.2019
Na návrh pracovníků údržby obce se
zastupitelstvo rozhodlo pořídit štěpkovač dřevní hmoty.
Pořízením štěpkovače dojde k úspoře při likvidaci
bioodpadu. Na základě cenových nabídek byla vybrána
nabídka od firmy AGROMAK ND na pořízení
štěpkovače LS 100 27C v celkové částce 241 036,- Kč.
Pro pořízení změny č. 3 územního plánu je
potřeba uzavřít smlouvu o dílo s Ing. arch.
J.Mejsnarovou. Cena díla je 60 000,- Kč. Zastupitelstvo
uzavření smlouvy schválilo.
Poplatek za užívání hrobového místa na hřbitově
v Hostouni se skládá ze dvou položek - z nájmu pozemku
pro umístění hrobového místa a z ceny za služby spojené
s užíváním hrobového místa. V současné době je cena za
nájem pozemku stanovena na 20,- Kč/m2/rok a cena za
služby je 50,- Kč/hrobové místo/rok. Vzhledem k tomu,
že se zvyšují náklady na provádění údržby hřbitova,
zastupitelstvo se rozhodlo navýšit cenu za služby na
částku 100,- Kč/hrobové místo/rok s účinností od
1.5.2019.
Zastupitelé rozhodli, že je potřeba obnovit
mobiliář v obci (lavičky, autobusové zastávky,
odpadkové koše, stojany na kola). Jana Hašplová zařídila
cenové nabídky a jako nejvhodnější a nejvýhodnější byla
vybrána cenová nabídka od firmy Urbania, s.r.o. Hlavní
21, Moravany. Celková částka nabídky činí 469 351,- Kč
bez DPH. Z této nabídky budou dle potřeby objednávány
jednotlivé části mobiliáře.
Ing. Lukáš Morávek podal zastupitelům
informace o probíhající stavbě "Zvýšení kapacity
Sulovického potoka" a o připravovaných stavbách:
Hydroizolace budovy Základní školy Hostouň: před
obnovením fasády budovy školy je potřeba provést
hydroizolaci. Ing. Morávek jednal se dvěma firmami o
technologickém postupu a ceně. Vybrána byla nabídka

Sulovický potok

firmy Envos stavby s.r.o., cena bez DPH činí 299 846,Kč.
Havarijní oprava opěrné zdi u č.p. 99 v ul. Na Pohoří:
Z cenových nabídek byla vybrána nabídka firmy
KARGEA s.r.o. v částce 98 182,- Kč bez DPH. Polovinu
nákladů uhradí dle domluvy na zasedání zastupitelstva
dne 18.3.2019 paní Petráňová, protože zeď odděluje její
pozemek od pozemku ve vlastnictví obce.
Chodník v ulici Na Skalech: Obec vyhlásila výběrové
řízení na zpracování projektové studie a dokumentace
pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci
"Chodník v ulici Na Skalech". Jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka Ing. Petra Pešťála v částce 97 000,- Kč.
Revitalizace Posvícenské návsi: Na realizaci akce
"Revitalizace Posvícenské návsi" bylo zažádáno o
vydání územního rozhodnutí. Žádost je potřeba dle
stavebního úřadu ještě doplnit o další vyjádření.
Rekonstrukce Nové ulice: V současné době je
zpracován projekt na akci "Rekonstrukce Nové ulice",
který je v současné době rozeslán na dotčené orgány
státní správy a čeká se na jejich vyjádření.

Ze zasedání 27.05.2019
Vlastníci pozemků parc.č. 175/1 a 175/2 paní Milena
Pešťáková a pan Martin Mařík podali žádost o změnu
územního plánu na těchto pozemcích. V současné době
jsou pozemky územním plánem vymezeny pro výrobu,
výrobní sklady a služby. Vlastníci je chtějí změnit na
bydlení. Vzhledem k tomu, že napojení na vodovod a

kanalizaci je možné pouze z obce Dobrovíz, tak žadatelé
předložili i stanovisko obce Dobrovíz ke změně
územního plánu. Obec Dobrovíz připojí předmětné
pozemky na vodovod a kanalizaci, pouze pokud na
každém pozemku bude jen jeden rodinný dům, který
bude využíván pouze k bydlení. Vlastníci předmětných

pozemků uzavřou s obcí smlouvu o úhradě nákladů na
pořízení změny.
Pan Milan Novotný představil zastupitelům záměr
výstavby kryté ledové plochy se zázemím (šatny,
restaurace, ubytování) na pozemku parc.č. 2739. Jednalo
by se o kryté hokejové tréninkové hřiště bez prostoru pro
obecenstvo s celoročním provozem (minimálně 10
měsíců v roce). V rámci tohoto projektu musí být
vyřešena i přístupová komunikace, která by vedla po
současné komunikaci Hájecká.
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s provozováním
ledové plochy bude v areálu poskytováno i ubytování, je
potřeba upravit v územním plánu regulativ V1 – doplnit
jej o možnost ubytování. Zastupitelstvo prověří, zda by
bylo možné tuto úpravu provést v rámci již zahájené
změny č. 3.
Pan Jiří Hondl seznámil zastupitele se záměrem
výstavby multifunkční plochy s umělým povrchem a
osvětlením o rozměrech 60 x 45 m na pozemcích parc.č.
225/36 a 225/37 (pozemky za tribunou hřiště). Tato
plocha bude sloužit k tréninkům fotbalových mužstev,
základní škole a veřejnosti. Na vybudování těchto ploch
bude Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vypsán dotační titul, který poskytne na tento účel částku
až do výše 5 mil. Kč. Spoluúčast žadatele bude 30 %
z celkových nákladů záměru.
Obec Hostouň za tímto účelem smění pozemek
parc.č. 225/37, který je ve vlastnictví Milana a Petra
Novotného, za vhodný pozemek ze svého majetku a
následně bude na pozemek parc.č. 225/37 a pozemek
parc.č. 225/36, který je již ve vlastnictví obce, se
Sokolem Hostouň uzavřena nájemní smlouva.
Další spolupráce mezi obcí a Sokolem Hostouň na
výstavbě multifunkční plochy s umělým povrchem bude
domluvena dle podmínek dotačního titulu.
Ministerstvo vnitra vyhlásilo pro rok 2020 v rámci
dotačního programu Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvu Pořízení
nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
(CAS). Obec využije dotaci na rekonstrukci CAS.
Cenová nabídka na tuto rekonstrukci vypracovaná
firmou Požární technika KOMET s.r.o. je ve výši
4 770 546,- Kč vč. DPH. Dotace z Ministerstva vnitra je
až do výše 2 mil. Kč. Na tuto akci přispívá i Krajský úřad

Středočeského kraje až do výše 1 mil. Kč. Obec ze svého
rozpočtu v případě přidělení dotací uhradí v roce 2020
částku cca 1,8 mil Kč.
Zastupitelstvo obce Hostouň se na základě
rostoucích výdajů souvisejících s úklidem obce od psích
exkrementů rozhodlo navýšit sazbu poplatku za psa.
Stávající sazba poplatku je 200,- Kč za prvního psa a za
druhého a každého dalšího je 250,- Kč. Návrh na úpravu
sazby poplatku: 300,- Kč za prvního psa, 350,- Kč za
druhého a každého dalšího s účinností od 1.1.2020. Na
základě tohoto rozhodnutí bude příslušně upravena i
obecně závazná vyhláška obce Hostouň o místních
poplatcích.
Paní Hana Procházková podala na zasedání
zastupitelstva podnět na změnu Nařízení obce Hostouň
č. 1/2014, o podmínkách spalování rostlinných materiálů
z důvodů, že v poslední době nemůže větrat, protože
v jejím okolí je pálen bioodpad, který zamořuje vzduch
palčivým, ostrým vzduchem, který pálí a štípe do očí a
do dýchacích cest.
Zastupitelé příslušné nařízení revidovali a shledali,
že nakládání s rostlinným materiálem je v něm upraveno
dle platných právních norem a že není potřeba jej
zpřísňovat.
Panu Karlu Horešovskému byla při stavbě „Zvýšení
kapacity Sulovického potoka“, jejímž investorem je
obec, poškozena část úrody vojtěšky a sena. Celková
škoda činí 9 450,- Kč. Tato škoda bude panu
Horešovskému obcí nahrazena a obec bude plnění škody
vymáhat od provádějící firmy Petr Kožený, s.r.o.
Zastupitel Ing. Lukáš Morávek seznámil zastupitele
s přípravou a průběhem staveb:
Revitalizace Posvícenské návsi – získávají se vyjádření
dotčených orgánů ke stavbě, po jejich obdržení bude
zažádáno o územní rozhodnutí, předpokládaný termín je
polovina června 2019;
Hydroizolace budovy Základní školy Hostouň –
stavba je dokončena;
Rekonstrukce fasády Základní školy Hostouň –
stavba bude zahájena 10.6.2019;
Chodník v ulici Na Skalech – probíhá příprava
projektové dokumentace;
Zastřešení terasy u restaurace – jsou poptány cenové
nabídky od čtyř firem.

Ze zasedání 24.06.2019
Zastupitelstvo na minulém zasedání, které se
konalo dne 27.05.2019, usnesením č. 4/5/2019 schválilo
záměr výstavby kryté ledové plochy v areálu na
pozemku parc.č. 2739. Pan Milan Novotný, investor

výstavby kryté ledové plochy, předložil zastupitelům
studii úpravy Hájecké cesty na pozemku parc.č. 1917,
který je ve vlastnictví obce. V studii je na cestě

zakresleno šest výhyben. Zastupitelstvo souhlasí s touto
studií.
Pan Petr Klivar na zasedání zastupitelstva podal
stížnost na rušení nočního klidu provozem restaurací,
zvláště pak o víkendu, kdy v restauraci Fotbal club
probíhala velmi hlučná oslava do pozdních nočních
hodin. Dále pan Klivar důrazně protestuje proti stavbě
„Zastřešení terasy“ s odůvodněním, že další venkovní
sezení přispěje k většímu hluku v ulici Hájecká.
Zastupitelé panu Klivarovi sdělili, že pokud je
rušen noční klid, může zasahovat pouze Policie ČR.
Přesto budou obcí provozovatelé obou restaurací v ulici
Hájecká vyzváni, aby dbali na dodržování nočního klidu.
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva auditora
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Hostouň za
rok 2018. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce Hostouň bere na
vědomí Zprávu auditora o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018.
Obec Hostouň uzavřela s firmou GESTIO s.r.o.
se sídlem Na Palouku 3/3219, 100 00 Praha 10 Smlouvu
o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
Cena za vykonání přezkoumání hospodaření je sjednána
dohodou ve výši 18.000,- Kč bez DPH.
Auditor doporučuje zastupitelům vyřadit
z účetnictví promlčené pohledávky s odvoláním na § 629
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde
obecná promlčecí lhůta je 3 roky. Účetní navrhuje
zastupitelům odepsat pohledávky z let 2012 – 2015
v celkové výši 25 600,- Kč.
Zastupitelé odpis těchto pohledávek schválili.

Obec Hostouň podala tři žádosti o dotace
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na tyto
akce:
Obec Hostouň – oprava ulice Kladenská
Oprava hřbitovní zdi, č. parc. 164, Hostouň
Rekonstrukce fasády Základní školy Hostouň.
Ani na jednu akci obec dotaci nedostala. Akce
Rekonstrukce fasády Základní školy Hostouň se bude
provádět a bude financována z rozpočtu obce. Další dvě
akce prováděny nebudou.
Zastupitelstvu je předložen návrh č. 3 na úpravu
rozpočtu 2019. Vzhledem k tomu, že obec nedostala
dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj, a tudíž
nebude prováděna akce „Obec Hostouň – oprava ulice
Kladenská“, místostarosta navrhuje, aby financování
bylo provedeno z uspořených finančních prostředků
z kapitoly pozemní komunikace. Zastupitelstvu je
předloženo takto upravené rozpočtové opatření č. 3 na
úpravu rozpočtu 2019 a zastupitelstvo s ním souhlasí.
V nově postavené budově Komunitního centra a
zdravotního střediska Hostouň jsou tři ordinace pro
lékaře. Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení záměru o
pronájmu těchto ordinací.
Zastupitelstvo na zasedání, které se konalo
29.4.2019, usnesením č. 6/4/2019 schválilo obnovení
mobiliáře v obci dle cenové nabídky ve výši 469 351,Kč bez DPH. Po schůzce se zástupcem firmy Urbania
s.r.o., Hlavní 21, Moravany, na které byly upřesněny
rozměry autobusových zastávek a byly ještě
přiobjednány další vitríny je konečná nabídková cena
634 556,00 Kč s DPH.

Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Základní škola
Výlet do ZOO Zájezd
3. června jela čtvrtá a pátá třída do ZOO Zájezd. Krmili jsme tam surikaty moučnými červy. Také jsme se
dívali na lemury, měli jedno mládě. Paní nám říkala, že prvních čtrnáct dní nosí maminka své mládě na břiše a potom
na zádech. Pak nám také říkala, že jsou matky zlé na otce (manžely). Lemuři jedí jablka, trochu banány a občas
dostanou tvaroh nebo vajíčko. Byli jsme se podívat na velbloudici Áju a na lamy. Pak tam byly i kozy, ale mně se
líbila Mňau. Je to karakal, má jedno až dvě mláďata ročně.
Nakonec jsme si mohli něco koupit.
Kačka K., 4.třída

Vlastivědné projekty
Celý školní rok jsme ve vlastivědě dělali různé projekty, při kterých jsme se dozvěděli o věcech, co nejsou
v učebnici. Dělali jsme placky, co byly v pravěku, kreslili jsme svatého Václava, vyráběli jsme panáčky husitů nebo
jsme si pouštěli různé tradice jako masopust a tak. Zjistili jsme, jak vzniklo písmo, nebo jsme si vyrobili sluneční
soustavu. Hodně jsme se toho dozvěděli
Emma M., 4.třída

Opět je tu červen a prázdniny máme na dosah. Jsme bohatší o nové poznatky a zážitky. Kromě jednodenních
akcí (výlety, besedy, divadelní představení, exkurze aj.) jsme se opět zaměřili na výuku plavání, kterou úspěšně
absolvovali téměř všichni žáci 2. a 3. ročníku.
Květen jsme si zpestřili školou v přírodě v Českém ráji. Při návštěvách muzeí v Železnici a v Jičíně měli všichni
možnost získat představu o tamním kraji i o životě našich předků. Škola v přírodě představuje více příležitostí trávit
volný čas s kamarády. Děti si užívaly pohybu obklopeny krásnou přírodou a nějak ani nevadilo, že celý týden žily bez
mobilů a počítačů…
Teď zbývá už jen rozdat vysvědčení a HURÁ NA PRÁZDNINY!
Přeji Vám všem pohodovou dovolenou, senzační prázdniny
a v září opět v naší krásně opravené škole na shledanou!
Mgr. Milena Filikarová, ředitelka základní školy

Činnost spolků

Zahájení rybářské sezóny a dětské rybářské závody
Na úvod nové rybářské sezóny pořádal Spolek rybářů Hostouň již tradiční zahájení ve formě rybářských
závodů na místní nádrži V Roklích. Akce se konala v sobotu 13. dubna za účasti třiceti závodníků, kteří soutěžili o
hodnotné ceny. Celkově na prvním místě se v závodě umístil pan Robert Mikulec, který nalovil 118 cm ryb. Druhé
místo obsadil pan Vladimír Urban s úlovkem 91 cm, třetí místo pak pan Petr Kozlovcev s 67 cm ryb. Ačkoli
letošnímu ročníku příliš nepřálo počasí, při závodech bylo celkově uloveno 14 kusů ryb s délkou přesahující 5,7 m.
V sobotu 18. května pak Spolek rybářů Hostouň uspořádal akci pro rybářskou mládež, a to velmi oblíbené
dětské rybářské závody. V tomto ročníku soutěžilo celkem 22 mladých rybářů v kategoriích děti do 10 let a mládež
od 10 do 15 let. Ačkoli úlovky nebyly tak hojné jako v minulých ročnících, závodníci celkově nalovili téměř 16 m
ryb.
V kategorii dětí do 10 let se letos opět velmi dařilo bratrům Schambergerovým. Celkově zvítězil Šimon
Schamberger, který nalovil krásných 659 cm ryb. Druhý se umístil Přemysl Schamberger s úlovkem 531 cm. Třetí
místo pak obsadil Max Hromádko s úlovkem 82 cm ryb.
V kategorii mládež 10 až 15 let zvítězil s velkým náskokem Petr Hašpl, který nalovil 226 cm. Druhá pak
skončila Nikola Krátká s úlovkem 69 cm.
Všichni vítězové i další účastníci závodu byli odměněni poháry a hodnotnými cenami, které bylo možné
zajistit z podpory Obecního úřadu Hostouň a společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o. a Kožený
s.r.o.
Během prázdnin se bude na nádrži V Roklích konat noční rybaření (non-stop), a to v termínech z 5. na 6.
července a z 10. na 11. srpna.
Spolek rybářů Hostouň přeje všem krásné léto a mnoho pěkných chvil strávených u vody.
Petr Kozlovcev

Závody Spolku rybářů Hostouň: pan Antoní Kejmar předává ceny vítězům. První místo – pan Robert Mikulec, druhé místo – pan
Vladimír Urban, třetí místo – pan Petr Kozlovcev.

Dětské rybářské závody: předávání cen v kategorii dětí do 10 let, první místo – Šimon Schamberger, druhé místo – Přemysl Schamberger, třetí
místo – Max Hromádko. Kategorie mládež 10 až 15 let, první místo – Petr Hašpl, druhé místo – Nikola Krátká.

Motoguláš
Dne 8. června jsme pořádali 5. ročník Motoguláše. Sraz byl jako každý rok na náměstíčku pod kostelem. A
že to byl první půl kulatý ročník, posunuli jsme se zas o kousek dál.
Sraz byl na 11 hodinu a odjezd na spanilou jízdu ve 12:00. Vyrazili jsme téměř na čas a s námi rekordních
96 motocyklů. Trasa byla zhruba 37 km. Každý účastník spanilé jízdy dostal porci výborného guláše. K jídlu byla
připravena kýta na grilu, krkovice a další dobroty.
Akce pokračovala soutěžemi, jako jsou jízda pomalosti, střela na branku, jízda zručnosti nebo hod
břemenem. Jelikož jsme akci pojali nejen pro motorkáře a chtěli oslovit i naše spoluobčany, byly soutěže i pro ně a
zasoutěžit si mohli i děti. Pro ně byly připraveny i další soutěže a každé si odneslo nejednu cenu.
Díky našim štědrým sponzorům jsme mohli rozdávat i takzvané bramborové medaile.
Po vyhlášení a předání cen nám na připraveném podiu zahráli kapely Farafay, Průser, Dilemma in cinema,
Mad days. Akce byla ukončena krátce po desáté hodině.
Během akce byly prodávány předměty jako trička, mikiny, hrnečky s logem Keep Respect, organizace, která
pomáhá postiženým motorkářům k návratu do života.
Díky našim skvělým sponzorům: Amazon, Wemoto, Eurolaton, Barcal Bus, ERZetKA CZ. Návěs pro kapely
zapůjčil pan Jiří Slezák. Našim mediálním partnerem byli Kladenské listy.
Děkujeme všem za účast i podporu.
Hostouň Bikers, Roman Mára

Členové Hostouň Bikers

Baráčnická obec Sulevice Hostouň Dobrovíz
informuje
1)
2)
3)
4)

Baráčnická obec Sulevice pořádala v únoru ples.
16.3. Výroční volební zasedání a představíme Vám nové konšelstvo.
29.3. Koncert Josefa Vejvody na Zbraslavském zámku.
16.5. Výlet country parníkem po Vltavě se spolkem Vltavan.

Plánujeme uspořádat v sobotu 14. září 2019 výlet do Kutné hory.
Chrám svaté Barbory, zámek Kačina...
Prosíme, kdo má zájem, ať se přihlásí do konce července: paní Mirka Hlůžová tel. 776 779 698, paní Zdena
Vacovská tel. 732 205 518
Za baráčnickou obec syndik Mirka Hlůžová
Nové konšelstvo:
Rychtář
syndik, kontribuční za Dobrovíz, švandymistr
pantatínek
berní (pokladní)
kronikář
slídilové
kontribuční za Hostouň, gratulant
gratulant za Dobrovíz
člen konšelstva

tetička Růžena Krásová
tetička Miroslava Hlůžová
soused Jindřich Hlůže
tetička Hana Procházková, DiS.
tetička Hana Lehká
soused Ing. Ladislav Krása
tetička Růžena Krásová
tetička Zdena Vacovská
tetička Miroslava Hlůžová
tetička Marcela Krásová
tetička Eva Nováková
tetička Milada Hašplová
tetička Jana Radostná
soused Ing. Arch. Lukáš Procházka

Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Duben
S O J K O V Á Vlasta
Š Í C H O V Á Anna
Z A C H Jaroslava

90 let
75 let
60 let

Květen
V L K Vladimír

65 let

Červen
Š T Ě P Á N O V Á Hana
J I R A S O V Á Milena
S R B E K Luboš
H O U D K O V Á Ivana

92 let
70 let
65 let
60 let

Z našich řad odešli:
M A T Ě J K A Karel
P R Ů C H A Petr
V R Š Í N S K Ý Josef
Z A H R Á D K O V Á Zdenka
H R A B Ě T O V Á Blanka

ve věku 89 let
ve věku 75 let
ve věku 74 let
ve věku 77 let
ve věku 81 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům:
B E N E D A Jan
K R A T I N O V Á Aneta
K Ř Í Ž K O V Á Rozárie
P E R L Í K Diana
Š M U R C O V Á Evelína
Š T Ě P Á N O V Á Ela
T A K Á C S Zara
V A R H U L Í K Tomáš
Inzerce
Prodám benzínovou sekačku na trávu ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou. Tel. 603535202 Eva Nováková
Dobrovíz.
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