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Okénko starosty
Vážení spoluobčané,
doufám, že si najdete při dnešním každodenním shonu
chvilku času na přečtení tohoto letos prvního vydání Olbramovického zpravodaje.
Rád bych Vás informoval o postupu některých projektů, o kterých jsem psal v minulých vydáních.
Jeden z připravovaných stavebních projektů je rekonstrukce chodníků v některých částech Olbramovic. Na
letošní rok je v plánu rekonstrukce chodníku od úřadu
městyse po horní bytovky k Mor. Krumlovu. Na tuto rekonstrukci jsme podali žádost o finanční podporu, kterou
poskytuje Jihomoravský kraj. Délka plánované rekonstrukce chodníku v tomto úseku je 283 m a náklady jsou
podle projektové dokumentace vyčísleny na 511 tis. Kč
bez DPH. Myslíme si, že tento úsek chodníku je jeden
v nejhorším stavu. Do vydání tohoto čísla nevíme, zda
žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje byla
úspěšná. Dále pracujeme na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce chodníku od úřadu městyse po
mateřskou školu. Kolem státní silnice budou vybudována
i podélné parkovací místa pro osobní automobily, osvětlené přechody pro chodce a v místech, kde to bude možné,
budou vytvořeny i pásy pro zeleň. Při tomto projektu se
vyskytl jeden zásadní problém. Podmínka pro získání dotace je ta, že žadatel (městys) je vlastníkem pozemků
dotčených stavbou. Do dnešní doby jsou vybudovány
chodníky i na soukromých pozemcích různých vlastníků.
Zájem městyse je dát majetkové vlastnictví pozemků a staveb do po řád ku. Městys na bí dl vlast ní kům těch to
pozemků odkup částí nemovitostí na místech, kde se chodník v současnosti nachází. Naprostá většina vlastníků se
s městysem dohodla na rozdělení a prodeji části pozemků
na rekonstrukci chodníku. Myslím si, že je v zájmu nás
všech, co v Olbramovicích žijeme, aby se rekonstrukce
chodníku, parkovacích míst a úprava celého okolí uskutečnila. Jsou i tací spoluobčané, co s prodejem části
pozemků nesouhlasí. V době minulé (před rokem 1989) se
nikdo nikoho na nic neptal a vybudoval se chodník, ale
i různé stavby na soukromých pozemcích a nikdo neprotestoval.
V těchto nevykoupených úsecích se opravovat chodníky a budovat odstavná parkovací místa nebudou.
Přes zimní období jsme dokončili velikou rekonstrukci
prostorů místní knihovny, včetně technického vybavení.
O zdařilosti této rekonstrukce se přijďte sami přesvědčit
a zhodnotit provedené práce.
Jste zváni, otevírací doba je každé pondělí a středu od
16 do 18 hodin. Dominantou prostor knihovny jsou dva
podpůrné sloupy klenby, které byly před rekonstrukcí zastavěny knihovními regály.
Ve sportovním areálu fotbalového hřiště jste si určitě
všimli vykácených topolů. Za tyto vykácené stromy bude
ještě letos provedena náhradní výsadba. Určitě to ale nebudou topoly, které se u sportovních areálů nedoporučují.
Přílohou zpravodaje vydáváme dotazník, který bude
sloužit jako podklad pro zpracování strategického plánu
roz vo je městy se Olbramo vi ce. Vysvětlení, co to je
a k čemu slouží strategický plán je popsáno v záhlaví dotaz ní ku. Pro sí me o jeho vy pl ně ní a na vrá ce ní do
uvedeného data vhozením do poštovní schránky u vchodu úřadu městyse nebo předaáním na podatelně.
R. H.
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Úpravna vody Loděnice rekonstrukce
Vzhledem k opakovaným stížnostem občanů na sníženou kvalitu vody v rámci skupinového vodovodu Loděnice Vám zasílám
informaci o postupu prací na odstranění problémů.
Současný stav:
Vodárenská síť zásobující pitnou vodou obce Jezeřany - Maršovice, Loděnice, Kubšice, Šumice, Olbramovice a Branišovice je
v současné době zásobena vodou z jímacího území Loděnice, kde
jsou vodárensky využívány vrty L-1, L-3 s využitím metody úpravy
vody odstraněním manganu a železa v horninovém prostředí, a zčásti surovou vodou z vrtu L-4 a mělké studny S-1 umístěných v areálu
úpravny vody.
Kapacita a kvalita stávajících zdrojů surové vody je v současné
době nedostačující.
Plánované řešení:
Bude vybudována nová technologická linka úpravy vody. K pokrytí nedostatku vody již byl pořízen nový zdroj vody - vrt L-101.
Surová voda ze stávajících vrtů L-1 a L-3 a nového vrtu L-101
bude v nově zbudované lince úpravy vody upravována klasickou
technologií tak, aby kvalitativně vyhovovala platným předpisům.
Maximální kapacita nové technologické linky - 7 l/s.
V rámci akce bude provedeno:
Kalová jímka
Z důvodu nezávadné likvidace vody z praní filtrů, z filtrování
a odkalování technologických zařízení linky úpravy vody je nutné
vybudovat kalovou jímku. Jedná se o podzemní objekt užitného objemu 25 m3.
Odsazený kal bude pravidelně odvážen fekálním vozem provozovatele k likvidaci na ČOV.
Záhlaví vrtu L-101
Nad vr tem bude vy bu do vána železo be to no vá šach ta pro
zabezpečení vrtu a osazení armatur.
Propojovací potrubí
Nový vrt bude napojen na stávající rozvodné potrubí.
Oplocení
Bude provedena výměna stávajícího oplocení areálu úpravny
vody, oplocen bude i nový vrt.
Úpravna vody
Stávající objekt úpravny vody bude rozšířen pro umístění nového zařízení aerace, sedimentace, filtrace, vyrovnávací akumulace,
akumulace a čerpání pitné vody, chemické hospodářství, korekci
pH, dávkování manganistanu draselného, zdravotní zabezpečení
chlornanem sod ným NaClO, chloraminaci síranem amonným
a kalové hospodářství.
Voda bude upravována následujícím způsobem:
Surová voda bude natékat na provzdušňovací reaktor za účelem
nasycení vzdušným kyslíkem.
Z provzdušňovacího reaktoru bude voda přepadat do sedimentační nádrže, kde se oddělí první část znečištění.
Do nátokového potrubí bude zaústěno dávkovací potrubí chemikálie korekce pH.
Ze sedimentační nádrže bude voda potrubím přetékat na otevřený pískový rychlofiltr.
Před pískový rychlofiltr bude v případě potřeby dávkován roztok manganistanu draselného.
Regenerace rychlofiltrů bude prováděna pracím vzduchem
z dmychadlového agregátu a vodou od pracího čerpadla.
Upravená voda z technologické linky bude odtékat do akumulace čisté vody objemu 250 m3.
Olbramovický zpravodaj 1/2017

Na nátoku do akumulace bude upravená voda zdravotně zabezpečena dáv kováním rozto ku chlornanu
sod né ho a dáv ko vá ním roz to ku síranu amonného
(chloraminace).
Poté bude upravená voda dopravována do rozvodné
sítě.
Před po klá da né ná kla dy na re a li za ci akce 26,1 mil. Kč včetně DPH.
V současné době je vybudován nový vrt L-101,
u něhož byla provedena čerpací zkouška za účelem ověření množství a kvality vody. Vrt splnil očekávání.
Projekčně je stavba připravena.
Dále je vyřízeno územní rozhodnutí a dne 2. 3. 2017
proběhlo řízení k vydání stavebního povolení. Je podána
žádost o dotaci ze státního fondu životního prostředí ČR.

Zprávy z farnosti
Milí přátelé,
zdravím vás na sklonku postní doby a přináším pár
zpráv z farnosti. Nejčerstvější je návštěva pomocného brněnského biskupa Pavla Konzbula, který k nám přijel na
přátelskou návštěvu v neděli 2. dubna. Sloužil jsem s ním
mši svatou, při které měl moc hezkou promluvu. Potom
s námi strávil více než hodinu v sále příjemným povídáním.
Pochválil zpěváky, ministranty a také velmi ocenil krásnou
atmosféru v našem společenství i naše aktivity - kurzy, koncerty, přednášky. Protože i on se aktivně zapojoval do
kurzů Alfa, tak máme přislíbenou jeho jednu přednášku.
Letos uplyne 50 let od vzniku charismatické obnovy
v katolické církvi. Papež František organizuje při této příležitos ti v Římě mod lit b u k Du chu sva té mu.
A samozřejmě se k tomu připojí křesťané na celém světě,
tedy i my. Bude to v předvečer svatodušní neděle 3. června. Podrobnosti později.
Letos se chceme poprvé zapojit do akce, která probíhá
v mnoha evropských zemích pod názvem "Noc kostelů".
To bude v pátek 9. června večer. Je to příležitost představit
náš kostel a farnost. Na programu budeme pracovat po
Velikonocích a věřím, že se to povede.
V kostele je k dispozici výkaz hospodaření farnosti za
rok 2016, do kterého můžete nahlédnout. Konečně je naše finanční situace stabilizovaná. Na farním účtu jsme měli ke
konci roku asi 130 tisíc.
V sále je ko nečně funkč ní ozvu če ní, do kon ce
s možností připojit mikrofon. To se bude hodit při dalších přednáškách. Přece jen sál je velký a bude tak lépe
slyšet.
A nakonec program svátečních bohoslužeb. Na Velký pátek se opět sejdeme v Bohuticích, kde budou
v 17 hodin velkopáteční obřady. Na Bílou sobotu, tedy
předvečer Zmrtvýchvstání, bude bohoslužba ve 21 hodin. Opět začneme žehnáním ohně a velikonoční svíce,
v průběhu budou nově posvěcenou vodou pokřtěni
2 dospělí. A v neděli oslavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání
bohoslužbou v 10 hodin. Při ní také požehnám velikonoční pokrmy. V kostele už sice nemrzne, ale teplo tam
není. Tak doporučuji teplejší oblečení, protože velikonoční bohoslužby jsou delší. A v sobotu si přineste
k požehnání a slavnosti světla svíčky. Moc se těším….

Úřad městyse informuje
Pracovní doba Úřadu městyse Olbramovice:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

700 – 1700
700 – 1500
700 – 1700
700 – 1500
700 – 1200

Pracovní doba Sběrného dvora v Olbramovicích:
Středa:
Sobota:

1400 – 1800
800 – 1200

Oznámení o splatnosti místní ho poplatku za psa
pro rok 2017
Vážení po platníci, do vo lu ji si Vás jako správce místního po platku městyse Olbramo vice za psa in formo vat, že splat nost
tohoto po platku je nejpozději k datu 30. 4. aktuálního roku na po klad ně úřa du městy se nebo pře vo dem na ban kov ní účet
2721741/0100, VS 1341xxx (x-číslo po pisné) připsáním nejpozdě ji k datu 30. 4. 2017.
Jana Šidlová - správce místního poplatku

Loučení se zimou
a vítání jara

Přeji vám krásné jarní dny a požehnané svátky Života
- Velikonoce.

Byla zima mezi námi, ale už je za horami….. S letošní zimou, která
byla opravdu dlouhá, jsme se rozloučili maškarním karnevalem, kde si
děti v maskách užily soutěžení a dovádění. Příští týden se chystáme
přivítat jaro. S dětmi vyrobíme Morenu, která symbolizuje paní Zimu,
smrt, nemoc, bídu a vše, co lidem škodí a za doprovodu jarních písní
a říkanek se s ní rozloučíme.
Jako symbol probouzení jara, nový život a novou sílu si s dětmi ozdobíme vrbové proutí barevnými stužkami a jinými ozdobami, které
připomínají jaro.
Před Velikonocemi nás ještě čeká naše každoroční návštěva babiček a dědečků v pečovateláku.
Jménem učitelek MŠ přeji hezké Velikonoce a konečně dlouho
očekávané jaro.

Váš farář Jan Fiala

Mgr. Jana Irovská, učitelka MŠ
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Recitační soutěž
V Miroslavi se 23. 2. konal 5. ročník regionální recitační soutěže. Naši školu
velice úspěšně reprezentovali žáci 2. třídy Lilien Minaříková a Mikuláš Řeřucha s básní Smíření. Děkujeme a ještě jednou obrovská gratulace.
V březnu druháci spali ve škole a prožili Noc s Andersenem. Vytvořili strom
Pohádkovník, žabku z papíru a po celý večer je provázely pohádky.
21. března se k druhákům přidali i třeťáci a společně podpořili děti s Downovým syndromem v projektu "Ponožkový den". Na každou nožku nazuli jinou
ponožku.
Mgr. Hana Lukasová
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Z činnosti školy
Změny v mateřské škole
Novela ŠZ č.178/16 Sb. zdůraznila, že MŠ musí přijímat
děti od 2 let věku. Naše škola vyhověla a tyto děti přijímá. Vyřešil se problém s nadbytkem učitelek, nastal problém s financemi. Za každé dítě mladší 3 let snižujeme počet dětí ve třídě o 2,
ale krajský úřad tím krátí i normativní rozpočet na úvazky i finance. Povinnost snížit počet dětí ve třídě stanovila novela
vyhl.o MŠ č.197/16 Sb., s účinností od 1. září 2016. Toto pravidlo zrušila hned další novela vyhl.o MŠ č.280/16 Sb., (zveřejněna srpen 2016) a odložila účinnost o 4 roky.
1. Pro rodiče je nezbytná délka provozu v MŠ 10 hodin denně:
6:30-16:30.
2. Jsme jedna z mála škol v okrese Znojmo, která má provoz
v MŠ pravidelně v červenci, rodiče by chtěli provoz i
v srpnu.
3. Požadavek na překrývání 2,5 hodiny denně pak znamená
12,5 hodin pedagogické práce denně na každou třídu, za týden 62,5 hodiny.
Vedoucí učitelka má snížený úvazek, krajské úřady poskytují nedostatečný normativní počet pedagogů, a tak
požadavek na překrývání 2,5 hodiny je u naší MŠ těžko splnitelný.
Hlavní úkoly, které nás čekají v MŠ v dalším období.
Únor - příprava upraveného školního vzdělávacího programu, příprava změny školního řádu.
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Březen - příprava k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Zápis se uskuteční 4. 5. 2017 od 15.30 do 17.00 hodin ve třídě Kuřátek.
Duben - příprava omezení provozu v červenci a srpnu. Na
úřední tabuli bude zveřejněna výše úplaty. O omezení nebo přerušení provozu rozhoduje ředitel školy (nikoli zřizovatel). Rozhod nu tí není pod mí ně no sou hla sem zři zo va te le nebo
souhlasem zákonných zástupců, stejně tak není podmíněno
projednáním se zákonnými zástupci.
Květen - zápis k předškolnímu vzdělávání.
Červen - po sled ní den, kdy mohou rodiče po dat oznámení
o in dividu ální vzdělávání dítěte, je 1. 6. 2017. Oznámení
musí ob saho vat: jméno a příjmení, rod né číslo, místo trvalého po bytu, obdo bí, kdy má být individu álně vzděláváno, dů vody pro ind. vzdělávání. Do 30. 6. 2017 bude zveřejněna
výše úplaty za předškolní vzdělávání na přístupném místě ve
škole.
Rodiče mohou při předávání dětí podávat jednoduché informace o dětech. Jestliže je větší problém, domluví si s učiteli konzultační schůzky. Jestliže volí raději anonymní způsob sdělení,
budou moci využít schránku důvěry, která bude vybírána 1x týdně a odpovědi budou sděleny na nástěnce.
O akcích na ZŠ, které proběhly od minulého vydání Zpravodaje, vás informují kolegové v dalších článcích.
Mgr. Ladislav Ruibar
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Lyžák 2017
V neděli 26. února jsme se vydali na letošní lyžařský výcvik v Jeseníkách. Když
jsme nasedli do autobusu, naposledy jsme
zamávali rodičům a už jsme se vydali na
dlouhou cestu, která trvala asi 2 hodiny. Po
únavné cestě jsme konečně dorazili do
Karlova - Malá Morávka, kde jsme byli
ubytovaní. Bydleli jsme na chatě jménem
Kazmarka. Ubytovali jsme se ve velmi
malých pokojích v horní části chaty. Měli
jsme velký hlad, proto jsme šli na večeři
a poté spát.
Druhý den jsme hned po snídani šli
lyžovat. Protože jsme nechtěli šlapat po
silnici, tak jsme se vydali cestou, na které
byly hrboly, kameny a bláto s trochou sněhu. Pod svahem s názvem Myšák jsme se
rozdělili na 3 skupinky ("žluťáci, orandžády a zeleňáci"), poté
jsme šli zdolávat tajemství lyžování. V poledne nás čekal vyni ka jí cí oběd a ná sle do val po led ní klid na po ko jích.
Odpoledne jsme lyžovali až do čtyř hodin. Následovala večeře
a společný večer, po kterém jsme šli spát.
V úterý se opakoval stejný program a na lyžích jsme se stále zdokonalovali. Večer měli v rukou sedmáci a hráli jsme
mnoho různých her.
Další den jsme se vydali zdolávat druhou nejvyšší horu ČR
Praděd. Přijeli jsme na parkoviště Ovčárna, odkud jsme vyrazili velmi zasněženou cestou směr vrchol Pradědu. Nakonec
jsme horu nezdolali, protože nás zklamalo počasí. Odpoledne
jsme jeli autobusem do krytého bazénu v Bruntále. Večer jsme
se sešli ve společenské místnosti a hráli hry. Po večerce jsme
šli spát.
Ve čtvrtek jsme opět celý den lyžovali a kvůli zrádnému
sněhu jsme odpoledne šli dřív na chatu odpočívat. Večerní
rozjímání vedli osmáci a všichni jsme měli přijít v maskách.
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Poté bylo vyhodnocení všech aktivit z týdne.
Poslední den jsme lyžovali jen chvíli dopoledne, kvůli nečekanému stěhování věcí z pokojů, které jsme před odjezdem
odnesli na klubovnu, po obědě naskládali do autobusu a hurá zpět
domů plní zážitků a vzpomínek na LVVK.
Aneta Hauerlandová, Adéla Formanová

Když jsem v pondělí poprvé lyžovala, tak jsem pořád padala
a myslela si, že se to nikdy nenaučím. Pak už jsem si zvykla a začalo mě to bavit a pak přišlo zatáčení, které jsem vůbec
nezvládala. Později jsem celkem přestala padat. Už teď se mi po
lyžování stýská.
Kromě lyžování jsem si užívala i čas na chatě s kámoškami.
První dvě noci jsme trochu ponocovaly, ale lyžování nás pak unavilo a chodily jsme spát brzo. Také jídlo tam bylo dobré a to
říkám já, která skoro nic nejí. Jediný, co mi asi na horách vadilo,
bylo to, že pití bylo jen k jídlu a byl jen čaj, ale to se dá zvládnout.
Jinak jsem si to opravdu moc užila a chci jet i další rok.
Tereza Bučková
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Karneval a Superstar ve školní družině
Únor byl ve školní družině ve znamení karnevalu, který se konal v tělocvičně
školy. Předcházela mu i výroba masek.
Děti si po pře hlíd ce kos týmů měly
možnost zatančit nebo zasoutěžit, a získat tak drobnou sladkou odměnu. Se
soutěžními disciplínami pomáhali žáci
devátého ročníku. Nechyběl ani známý
vláček na písničku Jede, jede mašinka
nebo tancování kačera. Všichni jsme se
bezvadně bavili a odcházeli spokojeni
a plni zážitků domů.
Po jarních prázdninách jsme spolu
s dětmi uspořádali družinovou superstar.
Do pěvecké soutěže se přihlásilo 11 žáků
z obou oddělení ŠD. Děti akci samy moderovaly, odbornou porotu tvořili čtyři
žáci z devátého a osmého ročníku. Rozho do vá ní bylo oprav du těžké, děti
zpívaly velmi pěkně a bodově se umístily
blízko sebe. Nakonec se porota rozhodla,
že na druhé místo umístí dva zpěváky.
Hlasování diváků vyhrála jednoznačně Anetka Novotná, která
svým zpěvem všechny okouzlila.
Umístění žáků:
1.místo - Olda Horčica (píseň Cesta)
2.místo - Anetka Novotná (píseň Dělání)
- Lucinka Hyblerová (píseň Kdyby se v komnatách)
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3.místo - Lucinka Pecová (píseň Naštěstí)
Cena diváků - Anetka Novotná
V závěru pěvecké soutěže si děti přichystaly tanec s písní
Get ugly, který strhl jak diváky, tak porotu. Vítězům i zúčastněným gratulujeme a Vám přejeme krásné prožití velikonočních
svátků a bohatou pomlázku.
Bc. Alžběta Pijanová
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Divadelní představení

Společenská
kronika

Životní jubilea

TRAPAS NEPŘEŽIJU!, aneb Ten řízek nezvedej
Dne 18. 1. 2017 jsme se vydali na představení do znojemského divadla. Hlavními
postavami byli Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej.
Vystoupení bylo o paní RyPoSluCh, která přijela na svém kufříku s kolečky za
třináctiletým Karlem Loudou, žákem 8. A. Karel se choval dost neslušně, proto ho
paní RyPoSluCh = zkratka pro: Rychlá pomoc slušného chování, chtěla naučit etiketu.
Postupně spolu procházeli různé fáze. Například jak se má chovat ve škole, autobuse,
kině, autě, nebo na oslavě, zkrátka ve společnosti.
Karlovi to zpočátku moc nešlo, ale slečna Ryposluch s ním neztrácela naději. Nakonec přece jen docílila toho, že se Karel uměl hezky představit, pozdravit, nedělat nepořádek a uměl se opravdu docela hezky chovat. Když s ním paní Ryposluch skončila,
hezky jí poděkoval, za její trpělivost a za rady, které mu dala.
Představení bylo plné humoru a vtipných hlášek. Nejvíc se mi líbilo, že herci taky
komunikovali s publikem. Třeba při jedné scéně, kdy chtěla paní Ryposluch Karla naučit, jak se chovat v kině, si vyhledali nějakou slečnu, která by šla na pódium a sehrála
s nimi tuto scénu. Super bylo, že ta slečna byla moje kamarádka spolužačka Zuzka. Sehrála to moc hezky a taky dostala odměnu. Já bych asi neměla tu odvahu.
Po vystoupení propuklo opravdové šílenství. Všichni si chodili pro autogramy od
herců. Já jsem samozřejmě nebyla výjimkou. J
Bylo to opravdu moc super, jedno z nejlepších divadel. Už se těším na další!
Tento rok pojedeme ještě na dvě divadelní představení:
POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÉSE - 5. 4. 2017 a
ČESKÝ STŘEDOVĚK aneb Co Kosmas nevěděl a Dalimil si vymyslel - 10. 5. 2017.
Viktorie Benešová

(duben - červen 2017)
Hybler Václav
Svatušková Ludmila
Hlavinková Milana
Dobešová Jiřina
Horáková Květoslava
Kačírek Vladimír
Skopíková Emilie
Kubeš František
Havelková Elvíra
Vránová Eva
Machálek Jan
Kaluža Štefan
Svatušková Alžběta
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Narozené děti

Rozmahel Leoš
Doleželová Eliška

Zemřelí
Konopka Vladimír
Hyblerová Anna - Plaveč

Z činnosti Kaňky, z. s.
V roce 2017 byl první akcí dětský karneval. Zúčastnila se opět velká spousta
princezen, rytířů, zvířátek, čarodějnic i jiných pohádkových bytostí. Letos jsme si
pozvali skupinu "Superhrdinů" ze zábavné agentury Ivo Opletala. Tato trojice mladých lidí provedla děti celým karnevalem.
Spolek Kaňka pro olbramovické děti připravuje v nejbližší době dvě akce. Tou
první je ve spolupráci s místními rybáři Pálení čarodějnic. Sejdeme se na Rašeláku
v neděli 30. 4. 2017 a zapálíme společně oheň. Bude připraveno i občerstvení, špekáčky na opékání si ale přineste s sebou.
Druhou akcí je 20. května výlet do Hlinska do Pekla Čertoviny. Pojedeme autobusem a děti musí mít dospělý doprovod. Konkrétní informace budou upřesněny na
plakátech na obvyklých místech.
Rádi bychom poděkovali úřadu městyse za pomoc při uskutečňování našich akcí a velké díky patří všem sponzorům a Vám, kteří nám při organizaci pomáháte. Děkujeme.
Kaňka, z. s.

Pohyb obyvatel a statistika
K 16. 12. 2016 bylo k trvalému pobytu v městysi hlášeno 1 110 obyvatel.
Do konce roku se ještě 3 obyvatelé
odhlásili a narodilo se 1 dítě.
K 1. 1. 2017 máme 1 108 obyvatel.
Do 5. 4. 2017 se přihlásilo 21 obyvatel a odhlásili 3 obyvatelé.
Narodilo se 1 dítě a zemřel 1 náš občan.
K 5. 4. 2017 máme 1 126 obyvatel.
Radmila Hyblerová,
matrika a evidence osob
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