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 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás tímto příspěvkem
pozdravil a informoval vás o aktuálním
dění v naší obci.
V průběhu měsíce září bylo vyhlášeno
výběrové řízení na pozici účetní obce.
Všem účastnicím chci poděkovat za sna-

hu pomoci obci po náhlém odchodu
naší kolegyně.
V současné době připravujeme investiční akce pro příští rok, kdy budeme budovat spoustu nových věcí, včetně nového
veřejného sportoviště v prostorách škol-

ní zahrady. Toto sportoviště bude sloužit všem věkovým kategoriím a věřím,
že každý zde nalezne něco pro sebe.
Na závěr mi dovolte vám popřát pevné zdraví.
MARTIN KRÁTKÝ
starosta obce

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
7. července 2021

Zastupitelé obce Hostouň rozhodli, že
obec daruje ze svého rozpočtu částku
ve výši 500 000 Kč na pomoc Jihomoravskému kraji, jehož některé obce byly
dne 24. června 2021 zničeny tornádem.
Tyto finanční prostředky budou zaslány
na účet finanční sbírky Jihomoravského
kraje.

4. srpna 2021

Obec Hostouň obdržela dne 31. května 2021 Návrh změny územního plánu, který podal pan Petr Klivar. Zastupitelstvo obce Hostouň v souladu s § 6
odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), schvaluje,
že pořizovatelem pro posouzení Návr-

hů na pořízení změn územního plánu
Hostouň učiněných podle § 46 nebo
§ 55a stavebního zákona je Obecní
úřad Hostouň, a to podle § 6 odst. 2
stavebního zákona. Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn fyzickou
osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost Ing.
Petrem Topinkou, Nám. T. G. Masary-

 Zastupitelstvo
ka 28, 273 05 Smečno, IČ 46431276
(§ 24 stavebního zákona).
Obec Hostouň od 1. září 2021 pronajme ordinaci odborného lékaře s příslušenstvím ve zdravotním středisku
Soukromé gynekologicko-porodnické
praxi s. r. o., Pražská 910, 273 51 Unhošť
za nájemné ve výši 8 500 Kč za každý kalendářní měsíc.
Obec Hostouň od 1. září 2021 pronajme přísálí kulturního domu s příslušenstvím společnosti 2R Group s. r. o.,
Hájecká 316, 273 53 Hostouň za nájemné ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní měsíc.
Paní Magdalena Smith podala žádost
o poskytnutí příspěvku na školné
z rozpočtu obce na docházku dítěte do
předškolního zařízení, které není zřízeno obcí, zákonným zástupcům dítěte
nepřijatého pro školní rok 2021/2022
k předškolnímu vzdělávání do spádové
mateřské školy pro obec Hostouň. Zastupitelé obce žádost projednali a konstatovali, že dítě nesplňuje podmínku
věku tří let pro přijetí do předškolního
zařízení na školní rok 2021/2022. Z tohoto důvodu obec příspěvek na školné
neposkytne.

13. září 2021

Pan Milan Novotný, předseda spolku
PRO HOCKEY T, z. s., se sídlem Za Jalovým dvorem 853/11, 142 00 Praha 4, IČ
05720052, požádal obec o příspěvek
na stavbu víceúčelové haly pro lední hokej, kterou plánuje postavit na
pozemcích parc. č. 1830/1, 1832, 1917
a 2739 (bývalý vojenský areál na Hájecké cestě). Na tuto stavbu spolek PRO
HOCKEY T, z. s. podal žádost o dotaci do
programu Národní sportovní agentury.
Žádosti o dotaci jsou bodově hodnoceny, a pokud spolek spolupracuje s obcí,
tak má vyšší šanci na získání dotace. Jelikož je i v zájmu obce, aby zde bylo vybudováno další sportoviště, tak zastupitelé souhlasí s dotací na tuto stavbu ve
výši 100 000 Kč.
Na základě § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění. Zastupitelstvu byl předložen Plán rozvoje
sportu pro obec Hostouň, zastupitelstvo jej schválilo. Plán rozvoje sportu je
zveřejněn na webových stránkách obce
www.hostounuprahy.cz.
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Firma Xaotra s. r. o. podala žádost o vyjádření k záměru dělení a scelování
pozemků v lokalitě v ulici Na Pomezí (výstavba nových domů při výjezdu
z obce směrem na Dobrovíz). Z důvodu změny koordinovaného závazného
stanoviska č. j. OŽP/3844/20-5 ze dne
10. 8. 2020 vydaného Magistrátem města Kladna, odborem životního prostředí
k záměru „Novostavba souboru rodinných domů Hostouň“, kterou vydal Krajský úřad Středočeského kraje a stavební projekt označil jako nepřípustný kvůli
nedodržení minimální velikosti pozemků na stavbu rodinných domů definovanou jako 1000 m2, je v případě, že odvolací orgán potvrdí stanovisko Krajského
úřadu Středočeského kraje, nutné upravit hranice vybraných parcel tak, aby
byla minimální velikost pozemku dodržena. Návrh změny parcelace zastupitelstvo zamítá. Změna dělení a scelování

pozemků je pro obec nevýhodná, obec
trvá na uzavřené plánovací smlouvě.
Zastupitelstvu byly předloženy tři žádosti o poskytnutí příspěvku na školné na docházku dětí do soukromé školky v Hostouni. Tyto děti nebyly přijaté do spádové mateřské školy Sluníčko
v Dobrovízi. Dle § 34 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Děti, na které jejich rodiče žádají příspěvek na školné,
jsou tříleté a jejich předškolní vzdělávání není povinné. Z tohoto důvodu zastupitelé nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na docházku dětí do soukromé
školky v Hostouni.
ZASTUPITELSTVO

Zastupitelstvo v září schválilo plán rozvoje sportu pro území obce, jehož součástí je mimo jiné i výstavba
nového veřejného sportoviště.

 Investice

Hlavní investiční projekty pokračují
Stejně jako v několika předchozích vydáních Hostouňského zpravodaje se vám i tentokrát pokusím
přiblížit, jak postupují činnosti na přípravě či realizaci důležitých investičních projektů v obci.

Situační řešení Posvícenské návsi

Revitalizace Posvícenské návsi

Kompletní projekt o celkových investičních nákladech zhruba 15,3 milionu korun máme připraven, a to včetně pravomocného stavebního povolení. V současné době dotační specialista prověřuje možnosti obce čerpat dotace buď
na celý projekt, případně na některou
z jeho částí. Prioritně pak na obnovu koryta potoka, kterou máme v plánu celý
projekt odstartovat ještě v tomto roce.
Na základě výsledku prověření dotačních možností spustíme výběrové řízení
s tím, že bychom rádi první část stavby
zahájili ještě letos na podzim a dokončili na jaře příštího roku.

Rekonstrukce ulice Na Obci

Byla dokončena úprava projektové dokumentace řešící nový způsob odvodnění. To je nově navrženo kombinací vsakování a odvodu do koryta potoka, kde je naplánován výustní objekt.
Běžný způsob odvodu dešťových vod
do kanalizace zde nebyl možný z technických i legislativních důvodů. Celkové náklady projektu, řešící rekonstrukci zhruba čtvrtinové délky komunikace,
dosáhnou podle odhadu projektanta
asi 6,7 milionu Kč. Bohužel je tato částka
příliš vysoká. Zastupitelstvo obce proto

přehodnotilo své plány a namísto této
nákladné rekonstrukce provede jen doplnění již položeného nového asfaltového krytu tak, aby byl propojen s ulicí Na
Skalech. Asfaltový kryt lze také ještě rozšířit, čímž se zlepší sjízdnost a udržovatelnost komunikace.

Chodníky Na Skalech
a Kladenská

Projektová dokumentace pro sloučené
stavební a územní řízení byla dokončena. Její zpracovatel obeslal příslušné orgány a správce infrastruktury, aby získal
povolení ke stavbě. Předpokládám, že
stavba bude povolena do konce letošního roku a na příští rok naplánujeme část
realizace v závislosti na rozpočtu obce.

Oprava povrchu ulice Ulička

Máme dokončenou zadávací dokumentaci a v současné době vybíráme dodavatele stavebních prací. Projekt bychom
chtěli dokončit ještě letos, samozřejmě
za podmínky, že bude o takto malou a relativně komplikovanou zakázku zájem.

dala žádné zásahy do rozvodů mimo kotelnu a instalace proběhla naprosto bez
problémů.
Trochu komplikovanější byla nakonec
instalace systému řízeného větrání s rekuperací tepla. Dodavatelská firma, společnost AZ Klima, dokončila projekt doslova na poslední chvíli a způsobila provozu základní školy nemalé komplikace. V průběhu prací po rozkrytí zdiva se
ukázal daleko horší stav, než předpokládala projektová dokumentace. Prostupy
pro vedení potrubí bylo nezbytné zajistit ocelovými profily, stejně jako zavěšení větrací jednotky. Další časovou komplikací byly vleklé kapacitní problémy
na straně dodavatele, které jsme museli
řešit s vedením společnosti.
Projekt řízeného větrání je v současné
době dokončen, nicméně byla nalezena závada v elektroinstalaci, kterou musíme dále řešit ve spolupráci s elektrikářem dodavatele a společností ČEZ Distribuce. Je možné, že během příštích
prázdnin budeme řešit nové rozvody
elektřiny v celém objektu základní školy.

Nový povrch ulice U Rybníka

Na základě zadávací dokumentace jsme
provedli a dokončili výběrové řízení na
dodavatele tohoto projektu, vítězem se
stala společnost Froněk, s. r. o. z Rakovníka. Ulice dostane namísto stávající degradované prolévané vrstvy plnohodnotný asfaltobetonový povrch. Spolu
s touto akcí opravíme i část ulice Hájecké, kde je asi 50 metrů dlouhý úsek v dezolátním stavu. Stavební práce začnou
podle možností stavební firmy ještě na
podzim tohoto roku.
Ing. LUKÁŠ MORÁVEK
místostarosta
ZŠ Hostouň

Práce v Základní škole Hostouň

O letošních prázdninách se podařilo dokončit výměnu kotlů vytápějících základní školu. Naštěstí si úprava nevyžá-
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 Sport

U hostouňské přehrady v červnu
řádili Bahnožrouti
První závod Bahnožroutů se v okolí hostouňské přehrady uskutečnil v loňském roce. Pro velký
úspěch u dětí i rodičů jsme se zde rozhodli akci zopakovat a vymyslet dětem zase nové překážky,
které budou muset překonat.

Závod jsme naplánovali na sobotu
19. června. Začleněním přehrady do závodu se trať stává mnohem zajímavější
a náročnější, proto bylo jasné, že lokalita
zůstane stejná. Jen se trochu upraví trasa a překážky.
Přípravy probíhaly již několik týdnů
před stanoveným datem závodu. Bylo
nutné kontaktovat všechny instituce,
spolky i jednotlivce, od kterých jsme potřebovali pomoc. Museli jsme si pečlivě
naplánovat rozestavení překážek, jejich
sestavení a instalaci na místo.
Předpověď hlásila slunečný a velmi horký den, proto bylo třeba se této extrémní situaci přizpůsobit. Na trati přibyly občerstvovací zastávky s vodou a hasiči na
obou stanovištích s bahnem byli připraveni kropit nejen trať, ale i závodníky.
V den závodu, v době, kdy většina budoucích malých Bahnožroutů ještě spala, začala instalace překážek na trať. Některé sice byly již částečně sestavené
z předchozího dne, ale nejvíce práce nás
čekalo během dopoledne před závodem. Tady je na místě poděkovat všem,
kteří nám přišli pomoci, čekal je opravdu dlouhý a náročný den.
Kolem poledne již byla stanoviště s překážkami kompletně připravená, pomocníci zaučení na svých místech, stánek
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s občerstvením se staral o hladovějící
a pomalu se začínali registrovat první závodníci. Většina z nich přijela z nejbližšího
okolí, ale letos se stal závod Bahnožroutů v Hostouni, díky dvěma účastníkům ze
zahraničí, závodem mezinárodním .
V letošním, v pořadí čtvrtém, závodě
Bahnožroutů čekalo na děti celkem 14
stanovišť s překážkami. Závodníci plavali ve vodě s pomocí nafukovacích lehátek, šplhali se ve výšce, lezli ze stromu na strom, plazili se po zemi v bahně, kličkovali mezi kopřivami, spouštěli
se po laně ze strmých kopců, přelézali přes balíky slámy a zápolili se stěnou
z pneumatik. Brodili se bahnitým potokem, prolézali pod mostem malým tunelem, který střežili velcí pavouci.
Museli prokázat sílu, výdrž, vynalézavost
a mrštnost, leckde udržet rovnováhu
a nespadnout. Nesměli se bát ponořit do
mazlavého bahna, či do studené vody.
K naší velké radosti všichni závodníci,
kteří vyrazili na trať, závod také dokončili. Zvládli zdolat všechny překážky, nevzdali se a stali se tak opravdovými drsnými Bahnožrouty. Pro některé děti to
možná bylo těžké, ale nedaly to na sobě
znát, překonaly samy sebe a doběhly si
do cíle pro zlatou medaili. Úsměvy na jejich tvářích prozradily, že je závod baví,

užívají si ho a v cíli jsou šťastné. Navíc
správný Bahnožrout rád pomůže na trati kamarádovi v nesnázích. A hostouňský závod nebyl výjimkou. Viděli jsme
mnoho situací, za které můžeme být na
děti hrdí.
Poté, co odstartovaly všechny děti, mohl
začít i bonusový závod tatínků, který
jsme zařadili do programu po loňském
velkém úspěchu závodu maminek .
Na neděli 20. 6. totiž letos připadl Den
otců, a tak byl start v závodě malým dárečkem k tomuto dni. Na start se dostavilo celkem sedm závodníků, kteří prošli
stejnou trasu jako jejich děti a na konci
byli také odměněni medailí .
Za tým Bahnožroutů bychom chtěli poděkovat nejen dětem, že do toho šly, ale
i rodičům, že se nebáli děti přihlásit.
Děkujeme všem pomocníkům – nejen
těm na trati, ale i všem ostatním, kteří určitým dílem přispěli k organizaci letošního skvělého závodu. Pomohlo nám
i zapůjčení různého vybavení, kterým
jsme mohli trať obohatit.
Děkujeme obci Hostouň, Hostouňským
nadšencům, místním hasičům a rybářskému spolku. Krčmě Na Kyrově za občerstvení. Děkujeme Láďovi Krupičkovi
za umístění balíků slámy.
Jsme rádi, že jsme mohli v Hostouni závod Bahnožroutů opět uspořádat a věříme, že to nebylo naposledy!
JAN ZIMA

 Spolky

Baráčníci se bavili na parníku
i ve Středoklukách
Baráčnická obec Sulevice Hostouň Dobrovíz uspořádala během léta pro své příznivce dvě pěkné akce.

Country parník spolku
Vltavan Praha

Country parník spolku Vltavan Praha letos slaví 150. výročí svého založení. Parníkem po Vltavě jsme letos pluli 24. června. Plavbu nám zpříjemnila
country kapela APTEN-HASSA a boha-

tá tombola. Zúčastnilo se 35 příznivců
country z Hostouně a blízkého okolí.

Vzpomínka ve Středoklukách

V pondělí 5. července, jako každý rok
o pěknou, jsme se sešli ve Středoklukách
a průvodem s dechovkou kráčeli na hřbitov na Černovičkách. Po průvodu jsme
poseděli před hostincem U Prokopa, kde
hrála dechovka, ale kvůli vládnímu nařízení ohledně koronaviru byl zakázán tanec.

Poděkování za tradiční
Hostouňské posvícení

V Hostouni se koncem srpna i letos konalo tradiční staročeské posvícení. Touto cestou bych chtěla poděkovat zastupitelům obce Hostouň se starostou Martinem Krátkým a Sokolu Hostouň, že stále udržují dlouholetou tradici.
Za baráčnickou obec
MIRKA HLŮŽOVÁ

Výlet do Poděbrad a na zámek
Radim se vydařil
V sobotu 18. září jsme navštívili lázeňské
město Poděbrady. Prošli jsme si kolonádu i lázeňský park. A nezapomněli se zastavit u květinových hodin, které jsou
nejznámější poděbradskou atrakcí, kde
se pomocí sazenic zobrazuje aktuální
datum. V Poděbradech zrovna probíhal
22. ročník Setkání italských automobilů.
Celou kolonádu postupně zaplnila auta
různých značek a stáří do roku výroby
1991. To bylo něco pro pány. My ženy
jsme zase obdivovaly starobylé dětské
kočárky s panenkami nemluvňat, která byla k nerozeznání od živých. Někteří

z nás si také zašli na kávu, malé občerstvení nebo oběd. Jen nás mrzelo, že neuvidíme žádná vystoupení mažoretek, ta
začínala až odpoledne.
Pak jsme společně odjeli do obce Radim,
která se nachází nedaleko Peček. Tam
jsme si prohlédli soukromý zámek, renesanční sídlo střední šlechty. Je již z větší
části krásně opravený. Zámek nabízí dva
hlavní prohlídkové okruhy. Jeho majitel, pan Bohuslav Opatrný, osobně provedl naši skupinu jedním z nich. Prohlídka zahrnovala 2. nadzemní podlaží, kde
se nalézají reprezentační místnosti. Ně-

kteří z nás absolvovali i 1. okruh – přízemí zdobené mnoha krásnými gobelíny
a sklepní prostory, kde se nacházejí například černá a bílá kuchyně nebo šatlava. Krátce jsme nakoukli i do zámeckého parku, který ještě čeká na úpravu. Na
závěr jsme chvíli poseděli v zámecké kavárně a poté již následovala cesta domů.
Byla jsem ráda, že po dlouhé pauze způsobené covidem jsem se mohla opět zúčastnit této akce. Děkuji organizátorům
výletu pod vedením Mirky Hlůžové.
OLGA PLATKEVIČOVÁ

Hostouňský zpravodaj
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 Spolky

Podzimní rybářské
závody ovládl Michal
Maršálek
Tradiční rybářské závody členů Spolku
rybářů na nádrži V Roklích se již druhým
rokem uskutečnily v zářijovém termínu.
Letos konkrétně v sobotu 4. září. Opět se
velmi pěkně vydařilo počasí, které však
příliš nepřálo aktivitě ryb. I přesto, že záběrů nebylo mnoho, několik pěkných
ryb se nakonec ulovit podařilo.
Celkově se na prvním místě umístil Michal Maršálek, který nalovil 269 cm ryb.
Odnesl si i cenu za největší úlovek, a to
kapra měřícího 60 cm. Druhé místo obsadil Petr Kozlovcev s úlovkem 118 cm
ryb a na třetím místě skončil Robin Mi-

kulec, kterému se podařilo nachytat
ryby o celkové délce 110 cm.
Po ukončení rybářské sezóny plánuje
Spolek rybářů Hostouň uspořádat členskou schůzi. Pozvánky na toto shromáždění obdrží podle aktuální situace
stávající členové spolku jmenovitě do
svých poštovních schránek.
Všem čtenářům Hostouňského zpravodaje přejeme za všechny členy našeho
spolku hodně pohody i v podzimním
období.
Za Spolek rybářů Hostouň
PETR KOZLOVCEV

Chovatelé plánují další výstavy
výstava mladých zvířat v Přerově. Prvních dvou jmenovaných jsme se zúčastnili a velký úspěch zaznamenal náš člen
pan Šafránek, který na holuba, brněnského voláče, obdržel 97 bodů. To se na
těchto malých výstavách nestává, a i na
speciálkách je to výjimečný příděl bodů.
Děkujeme obecnímu úřadu v Hostouni
za finanční podporu, díky které postupně obnovujeme výstavní fundus.
Přeji všem spoluobčanům, aby se jim
vyhnula nákaza virem a mohli se zúčastnit naší výstavy v Kněževsi.
JAROSLAV BOUKAL
předseda chovatelů Hostouň

Nejbližší výstavy v okolí

Ilustrační fotografie brněnského voláče.

Máme za sebou zvláštní období, které se vymykalo předcházejícím rokům.
Nejenže jsme byli svědky značných výkyvů počasí, ale ani jaro se nevydařilo.
Nejmarkantněji se to ukázalo v přírodě,
kde se zrání opozdilo o 14 dní, což také
protáhlo žně. A když se mělo sklízet, přišly deště.
Také v naší branži nebylo toto období
jednoduché, mnoho chovatelů si stěžo-
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valo na neoplodněná vejce a tím nižší
reprodukci. Jedině snad u holubů se to
neprojevilo. Také covid nám udělal čáru
přes rozpočet, kdy jsme nemohli cestovat, abychom si narychlo opatřili náhradu za chovný materiál, a nepořádaly se
výstavy, kde bychom se domluvili.
V současné době se začíná situace lepšit. Výstavy jsou povoleny, již proběhly v Olovnici, v Rudné a také celostátní

16.–17. 10. 2021
KRALUPY NAD VLTAVOU
19.–20. 11. 2021
LYSÁ NAD LABEM
(CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA)
22.–23. 1. 2022
KNĚŽEVES

 Spolky

Hostouňská šlápota letos popáté
V sobotu 25. září, po nucené roční pauze, se konečně mohla uskutečnit naše
oblíbená Hostouňská šlápota.
Pátý ročník pochodu s cílem na louce
pod zříceninou hradu Okoř doprovázelo krásné počasí a nejspíš i díky němu se
nás sešlo hodně přes sto lidí. Start byl
po deváté hodině ranní u sokolovny
v Hostouni a necelá polovina účastníků
vyrazila na cyklovláček, přičemž druhá
část se vydala na asi 10 kilometrů dlouhý pochod pěšky.
Trasa vedla přes Dobrovíz, Středokluky, kde jsme se tradičně občerstvili na
benzínce, a Čičovice. Zde jsme se v mi-

nulých ročnících stavovali v místní hospůdce, podnik je ale bohužel již zavřený.
V cíli nás přivítala vůně kuřecích řízků a bramborové kaše, vše připravené
ve stylové polní kuchyni a pro každého účastníka zdarma. Ke koupi zde bylo
i další občerstvení včetně nápojů.
Pro děti, a vlastně i pro dospělé, byl připraven bohatý program plný soutěží, za
které byli všichni zúčastnění odměněni
dary od sponzorů.
Na místě byl i stánek s malováním na
obličej a skákací hrad. Novinkou bylo
ozvučení celé akce, včetně DJ Patrika
z Rádia Relax.

Po páté hodině započal svoz účastníků
autobusem zpět do Hostouně.
Věříme, že si tuto akci všichni náležitě
užili a budeme se těšit na příští rok!
Vaši přátelé a pořadatelé této akce
HOSTOUŇ BIKERS

Děkujeme sponzorům
AMAZON, EUROLATON, OBEC
VELKÉ PŘÍLEPY, OBEC HOSTOUŇ,
BARCALBUS, DREAMSPORT
A V-SERVIS

Hostouňský zpravodaj
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 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:
Červenec

Baráčnická obec
Sulevice Hostouň Dobrovíz
pořádá

85 let
SEDLÁČKOVÁ Jaroslava
75 let
MACZANA František
PRŮCHOVÁ Jana
NOVOTNÁ Marie
70 let
SVOBODA Václav
TOMÁŠEK Jiří
SVOBODOVÁ Irena
Srpen
80 let
ANDERLE Jaroslav
75 let
ŠŤASTNÝ Karel
RAMBOVÁ Bedřiška
Září
85 let
LEHKÁ Věra
80 let
POSPÍŠILOVÁ Erika
VRŠÍNSKÁ Marie
ŠTEFAN Jiří

v pondělí 13. prosince 2021 od 19:00 hodin
v Kulturním domě Dobrovíz

předvánoční country koncert

K.T.O.

Vstupenky budou k zakoupení v předprodeji
od 1. 11. 2021 za cenu 120 Kč
u tetičky M. Hlůžové, tel. 776 779 698
a tetičky Z. Vacovské, tel. 732 205 518

Přímo na místě před zahájením koncertu
bude cena vstupného 150 Kč.

75 let
STRAKOVÁ Jaroslava
HRONÍK Václav
ČERMÁK Ivan
65 let
ROUBALOVÁ Ludmila

Z našich řad odešli:

ZACHOVÁ Hanna (88 let)
TVAROCH Vladimír (82 let)
MARŠÁLKOVÁ Andrea (51 let)
KAPITÁN Pavel (81 let)
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