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V le toš ním roce se nám po da ři la do kon -
čit dlou ho do bě plá no va ná stav ba splaš ko -
vé ka na li za ce. Dne 8. 7. 2016 pro běh la
ko lau da ce nově ale i v mi nu lých le tech vy -
bu do va ných stok splaš ko vé ka na li za ce.
Tím to dnem bylo do vr še no znač né úsi lí
mno ha ge ne ra cí za stu pi tel stev, kte ré se
o tuto stav bu snažily v prů bě hu mi nu lých
let. Celá stav ba se po tý ka la s řa dou pro blé -
mů, kte ré se ne do ká za ly před ví dat, ale byly 
i ta ko vé, kte ré ne mu se ly vů bec na stat. Na
jaře to ho to roku se v mno ha mís tech Ol bra -
mo vic zno vu ko pa lo a opra vo va lo ve de ní
splaš ko vých stok, kte ré bylo sotva do kon -
če né. Tyto opra vy byly v rám ci tak zva né
re kla ma ce na dílo a městys Ol bra mo vi ce za 
ně už ne pla til ani ko ru nu.

V sou čas nos ti je již mno ho ne mo vi tos tí
ob ča nů na ka na li za ci při po je ných a ně kte ří
ješ tě s na po je ním če ka jí. In struk ce o tom,
jak se na po jo vat jste obdrželi do poš tov ních
schrá nek. Důležité je, aby pra cov ník vo dá ren (p. Šlan car) u Vás 
pro ve dl ko neč nou kon t ro lu při po je ní ne mo vi tos ti a ne je nom
tzv. před ko lau dač ní, vy dal pro to kol a pře vzal při po jo va cí po -
pla tek. Je na mne kla de no mno ho do ta zů, do kdy se má ne mo vi -
tost na po jit. Ně kte ří ob ča né tvr dí, že mají čas. Plat nost
územ ní ho sou hla su na stav bu splaš ko vé ka na li za ce je dva roky.
Městys Ol bra mo vi ce vy tvo řil ob ča nům le gi tim ní možnost na -
klá dá ní s od pad ní vo dou. V rám ci stav by ka na li za ce bylo na víc, 
na ná kla dy městy se, zří ze no od bo če ní ka na li za ce všem stej ně,
"za hlav ní ve de ní inženýr ských sítí", kte ré Vám zá sad ně zjed -
no du ši lo na po je ní Vaší do mov ní pří poj ky na hlav ní část splaš -
ko vé ka na li za ce.  

V pří pa dě ne při po je ní na ve řej nou splaško vou ka na li za ci
bu de ma ji tel ne při po je né ne mo vi tos ti vy zván k doložení způ so -
bu likvi da ce vzni ka jí cích splaš ko vých vod, při čemž možnými
do kla dy o likvi da ci splaš ko vých vod jsou do kla dy pro ka zu jí cí
pře dá ní od pad ních vod k likvi da ci opráv ně né oso bě za jišťují cí
likvi da ci na po vo le né čis tič ce od pad ních vod v od po ví da jí cím
množství dle tr va le při hlá še ných osob v ne mo vi tos ti (do kla dem 
o vý vo zu do mov ních jí mek je za pla ce ná fak tu ra za likvi da ci),
nebo do klad Roz hod nu tí o po vo le ní do mov ní čis tír ny od pad -
ních vod. Po kud vlast ník ne mo vi tos ti ne bu de scho pen pro ká zat
způ sob likvi da ce od pad ních vod z ne mo vi tos ti v zá ko nem pře -
de psa ném množství (dle sta vu vo do mě ru z ve řej né ho vo do vo -
du nebo pau šál ním množstvím 36 m3 od pad ních vod za 1 rok na
1 tr va le při hlá še nou oso bu v ne mo vi tos ti v pří pa dě ne při po je ní
na ve řej ný vo do vod přes vo do měr), bude zá ko nem umožňu jí -
cím způ so bem pů vod ci splaš ko vých vod uložena sank ce ze
stra ny Čes ké in spek ce život ní ho pro stře dí (ČIŽP).  Tím ni ko ho
ne za stra šu ji, ale je nom píši o tom, že Čes ká in spek ce život ní ho
pro stře dí tyto kon t ro ly na po je ní ne mo vi tos tí bude fy zic ky pro -
vá dět na zá kla dě se zna mu při po je ných ne mo vi tos tí, kte ré evi -
du je pro vo zo va tel splaš ko vé ka na li za ce, což je v na šem pří pa dě 
Vo dá ren ská ak ci o vá spo leč nost Zno jmo. Čes ká in spek ce život -
ní pro stře dí si spo leč ně s pro vo zo va te lem pro vě ří, kdo má ane -
bo nemá uza vře nou smlou vu o od vá dě ní od pad ních vod (nebo
je nom po da nou při hláš ku o smlou vu, do klad o za pla ce ní při po -
jo va cí ho po plat ku Vo dá ren ské ak ci o vé spo leč nos ti) a po slé ze
pro ve de fy zic kou kon t ro lu, jak ma ji tel nebo ná jem ce ne mo vi -
tos tí likvi du je od pad ní vodu. Čes ká in spek ce život ní ho pro stře -

dí je stát ní in sti tu cí, kte rá tou to kon t ro lou jed nak chrá ní život ní
pro stře dí, ale i jak byly in ves to vá ny fi nanč ní pro střed ky na še ho
stá tu i ev rop ské unie, ze kte rých byla naše stav ba ka na li za ce
spo lu fi nan co vá na. Jed no du še ře če no: ni kdo Vás ne bu de kon t -
ro lo vat, jak bylo na klá dá no s od pad ní vo dou před vý stav bou
a spuš tě ním splaš ko vé ka na li za ce, ale můžete být vy zvá ni, jak
na klá dá te s od pad ní vo dou po uve de ní do pro vo zu splaš ko vé
ka na li za ce a čis tič ky od pad ních vod. Úva hu o tom, kdy se na po -
jit s Vaší ne mo vi tos tí na splaško vou ka na li za ci ne chá vám je -
nom na Vás. Po kud nejste na po je ní a ani se k tomu co nejdřív
ne chys tá te, tak si dob ře ucho vej te do klad o likvi da ci. Pak
můžete být v kli du. Ur či tě ne u spě je ani kon sta to vá ní, že vy -
pouš tí te od pad ní vodu na svůj po ze mek.

Stav ba ka na li za ce je za námi a už o ní ne bu du psát, ale tím,
že je vy bu do vá na, je ak tu a li zo vá no mno ho sta veb ních zá mě rů.
Se skon če ním stav by ka na li za ce a pře dá ním do užívá ní se za ča -
lo pra co vat na dal ších sta veb ních pro jek tech, kte ré do bu douc -
na zá sad ně změ ní po do bu Ol bra mo vic. 

Jed ním zá mě rem je opra va nebo i vy bu do vá ní no vých
chod ní ků v růz ných čás tech městy se, včet ně no vých au to bu so -
vých za stá vek, pře cho dů pro chod ce a po dél ných par ko va cích
stá ní pro osob ní au to mo bi ly po dél sil nic. Ten to zá měr ale i pro -
jekt je roz dě len do tří etap.  Prv ní eta pa opra vy chod ní ku je ko -
lem hor ních by to vek po bu do vu úřa du. Dru há eta pa je od
bu do vy úřa du po ma teř skou škol ku. Tře tí eta pa je od ma teř ské
škol ky po dol ní pro dej nu po tra vin na place. Kte rou eta pou se
za čne, není ješ tě jas né. Pro jek to vá pří pra va na ta ko vou stav bu,
kte rá vede přes mno ho po zem ků je ve li ce ná roč ná a po tr vá do
dru hé po lo vi ny příští ho roku. Sou čas ně bude nut né vy ře še ní
vlast nic kých vzta hů ně kte rých do tče ných po zem ků. Vlast ní
vý stav ba by moh la za čít na jaře roku 2018. 

V sou čas nos ti pro vá dí me ge ne rál ní opra vu míst ní ko mu ni -
ka ce ke sběr né mu dvo ru u pa lír ny a část ko mu ni ka ce do želo -
vic ké ho háj ku od poš ty, včet ně opra vy pře ko pů na míst ních
ko mu ni ka cích po opra vě dří ve vy bu do va ných úse ků splaš ko vé
ka na li za ce.  

Vážení spo lu ob ča né, pře ji Vám pří jem né prožití pod zim -
ních mě sí ců.

R. H.

Informace starosty
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 Zprá vič ky ze ško lič ky

V tom to škol ním roce ve ško le pra cu je 30 za měst nan ců, z toho 9 pro voz ních za -
měst nan ců. V ma teř ské ško le je 52 dětí, v zá klad ní ško le je 184 žáků. 1. roč ník
na vště vu je 22 žáků, do 9. roč ní ku chodí 14 žáků.

Vel mi důležitý pro ško lu a ro di če je zá kon č.178/2016 Sb., kte rý vy šel ve Sbír ce
zá ko nů 8. 6. 2016. Mimo jiné se týká po vin né ho před škol ní ho vzdě lá vá ní od
1. 1. 2017. Ob sa hu je vy me ze ní pře stup ku, když zá kon ný zá stup ce ne při hlá sí dítě k po -
vin né mu před škol ní mu vzdě lá vá ní i zá klad ní mu vzdě lá vá ní. Ob cím se uklá dá
po vin nost sta no vit ma teř ským ško lám škol ský ob vod. Ma teř ská ško la musí pro vést
zá pis k před škol ní mu vzdě lá vá ní od 2. do 16. květ na. Musí se upra vit kri té ria při je tí do 
MŠ. V zá klad ní ško le pro běh ne zá pis v ter mí nu od 1. do 30. dub na a tam musí zá kon ný 
zá stup ce požádat o od klad. Změ ny v ob las ti in di vi du ál ní ho vzdě lá vá ní jsou účin né od
1. 9. 2016. S dal ší mi budu se zna mo vat ve řej nost v dal ších čís lech Zpra vo da je.

O ně kte rých ak ti vi tách ško ly se do čte te v dal ších pří spěv cích. 
Se znam uči te lů ZŠ

ZŘ Mgr. Soňa Wei se ro vá
I. Mgr. Dana Ši d lo vá
II. Mgr. Hana Lu ka so vá
III.             Mgr. Dana Pe tr lo vá
IV.            Mgr. Olga Či háč ko vá
V. Mgr. Len ka Fá lo vá
VI. Mgr. Ma rie Mar ti ná ko vá
VII. Mgr. Len ka Bo gne ro vá
VIII. Mgr. Iva na Va cu lí ko vá
IX. Mgr. Ivana Suchánková

Bez tříd nic tví: Mgr. Hana Dan cin ge ro vá, Alžběta Pi ja no vá
Vý vo jo vé po ru chy uče ní: Len ka Bo gne ro vá
Vých. po rad ce: Hana Dan cin ge ro vá
Me to dik pre ven ce:  Len ka Bo gne ro vá
Škol ní družina: Ire na Zelníčková, Alžběta Pijanová

Mgr. Ladislav Ruibar, ředitel školy

 Za čá tek škol ní ho roku 2016/2017

V le toš ním škol ním roce je za psá no do naší
MŠ cel kem 52 dětí. Jsou roz dě le ny do tří tříd.

Ve tří dě "Brouč ci" je za psá no 22 dětí. Jsou
to děti ve věku tří až šes ti let, z toho 7 dětí v po -
sled ním roce před škol ní ho vzdě lá vá ní. V této
tří dě se o vzdě lá vá ní dětí sta ra jí p. uči tel ky
Hana Buč ko vá a Ka te ři na Cih lo vá. Dru há tří da
"Slu níč ka" je tří da in te gro va ná, 16 dětí jsou
také ve věku od tří do šes ti let, z toho 5 dětí
v po sled ním roce před škol ní ho vzdě lá vá ní.
Vzdě lá vá ní za jišťují p. uči tel ky Jana Irov ská
a Ilo na Mič ko vá spo lu s asi s tent kou pe da go ga
paní An nou Ru i ba ro vou. Ve tře tí tří dě "Ku řát -
ka" je za psá no 14 dětí a to ve věku dvou do tří
let. Le tos po pr vé jsme ploš ně při jí ma li do MŠ
i děti od dvou let věku. Byla tak na pl ně na no ve -
la škol ské ho zá ko na, plat ná od 1. 9. 2016. Prá ce 
s tak to ma lý mi dět mi vyžadu je zvlášt ní pod -
mín ky nejen na pe da go gic kou čin nost, kte rou
za jišťují p. uči tel ky Jana Mič ko vá a Lu cie
Steh lí ko vá, ale také na ma te ri ál ní vy ba ve ní,
kte ré se snažíme po stup ně doplňovat. 

Pro děti máme při pra ve ný bo ha tý ce lo roč ní pro gram, kro mě 
vzdě lá vá ní, tvo ře ní, po hy bo vých ak ti vit na bí zí me mimo jiné
i hu deb ní a di va del ní před sta ve ní, ná vštěvy pla ne tária, škol ní
vý let, ná vštěvu Wi ky len du a dal ší. Ne za po me ne me na ve li ko -

noč ní ná vště vu ba bi ček v DCHB, vá noč ní díl nič ky, vy stou pe ní
ke Dni ma tek. Dal ší akce pro děti při pra vu je me ve spo lu prá ci
s prv ním stup něm ZŠ, např. spo leč ná sto po va ná, čte ní ško lá ků
škol káč kům, ná vštěva dětí ve ško le. Škol ní rok za kon čí me za -
hrad ní slav nos tí - pa so vá ním před ško lá ků. Tak pře je me dě tem
i nám, za měst nan cům MŠ, ať se nám škol ní rok vydaří!

Léto uletělo někam s vlaštovkami, 
zůstali jsme tady bez vlaštovek sami.
Léto uletělo, jde se do školy,
nechceme být hloupí, ale učení.

Je tomu oprav du tak. Za čal nám nový
škol ní rok a s ním i nové po vin nos ti. Nej -
ví ce se snad tě ši li na za čá tek děti, kte ré
na stou pi ly do 1. tří dy. Vy zdo be ná tří da,
nové škol ní po můc ky na la vi cích, plno
dár ků a roz zá ře né oči ma lých prv ňáč ků.
Byl to okamžik, na kte rý spous ta ro di čů
a pra ro di čů asi ne za po me ne. Prv ní škol ní 
mě síc je za námi, děti již po zná va jí prv ní
hlás ky a čís li ce, zvy ka jí si na nové ka ma -
rá dy, učí se sa mo stat nos ti.  

Prv ní říj no vou slun nou so bo tu p. uč.
Pe tr lo vá a Ši d lo vá vy ra zi ly na ko lách
pod po řit akci se ni o rů v Bra ni šo vi cích.
V je jich kul tur ním domě před nes li už
i prv ňáč ci spo leč ně s dru há ky a třeťáky
bás nič ky se ni o rům. Je jich přá tel ské při ví -
tá ní nás vždy po tě ší a rádi se tam bu de me
vra cet.  

Mgr. Petrlová, Mgr. Šidlová

Prvňáčci
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V le toš ním škol ním roce se naše ško la
za po jí do ev rop ské ho pro gra mu s ná zvem
Ope rač ní pro gram, Vý zkum, vý voj
a vzdě lá vá ní. Za čá tek pro jek tu má ško la
na sta ven od 2. po lo le tí, tedy od 1. 2. 2017. 
Na zá klad ní ško le bu de me re a li zo vat tyto
ak ti vi ty: zří ze ní mís ta škol ní ho asi s ten ta,
čte nář ský klub pro žáky ZŠ, do u čo vá ní
žáků ohrožených škol ním ne ú spě chem
a vzdě lá vá ní pe da go gic kých pra cov ní ků.
Pro jekt bude tr vat 24 mě sí ců, před po klá -
da ná doba jeho ukon če ní je v roce 2019.

Mgr. Soňa Weiserová, zást. ředitele

Na ZŠ pra cu je od říj na vel ké množství kroužků pod ve de ním p. uči te lek. Po hy bov -
ky, pě vec ký, ke ra mi ka, ta neč ní, po čí ta čo vý aj.

Tvo ře níč ko je kroužek, ve kte rém se děti se zna mu jí s růz ný mi ma te ri á ly a vy rá bí si 
věci pro ra dost pro sebe, ka ma rá dy či ro di če. Se zna mu jí se s pra cí v ku chy ni, nejen
jako stráv ní ci, ale i jako po moc ní ci a malí ku cha ři.

Náš le toš ní prv ní vý ro bek byla hou sen ka z ru li ček.
                                                                                                     Lukasová Hana

Se tká ní
s cí sa řem

I v le toš ním roce mo hou žáci míst ní ZŠ na vště vo vat kroužky ke ra mi ky. Cel kem
na vště vu je 3 kroužky ke ra mi ky 30 dětí. Dva kroužky pro nejmlad ší žáky vede Vla di -
mí ra Ho leč ko vá, po má há jí Mar ti na Vál ko vá, star ší žáky vede Iva na Va cu lí ko vá. Děti
se schá zí 2x do mě sí ce, po pla tek 200 Kč za po lo le tí za hr nu je ná kla dy na ma te ri ál a po -
můc ky, ná kla dy na pro voz elek tric ké pece.

Ani ostat ní žáci ne při jdou zkrát ka.  V rám ci ho din pra cov ních čin nos tí si mo hou
také vy ro bit něco hez ké ho.

Tou to ces tou bych chtě la po dě ko vat paní Vla di mí ře Ho leč ko vé i paní Mar ti ně
Vál ko vé za ve de ní kroužků ke ra mi ky.

Mgr. Ivana Vaculíková

Ke ra mi ka táh ne

Kroužky na základní škole

13. září při ví ta la žáky 8. a 9. tří dy ZŠ
pro slu ně ná Pra ha. Ně kte ří z nich po zná -
va li naše hlav ní měs to po pr vé. Ne moh li
jsme tedy opo me nout pro hlíd ku Hrad -
čan, ka tedrá ly, Malé Stra ny a Sta ré ho
Měs ta pražské ho. 

Hlav ním cí lem ex kur ze však byla vý -
sta va Cí sař Ka rel IV. ve Vald štejn ské
jízdár ně. Zde se žáci do vě dě li, jak žil náš
slav ný "Otec vlas ti", jak se ob lé kal, že
cho dil shr be ný, pro tože se vážně zra nil, že 
sbí ral re likvie a dal ší za jí ma vos ti. Na
vlast ní oči jsme moh li spat řit díla mis tra
The o do ri ka, luk a šíp ze sto le té vál ky, per -
ga me no vé ru ko pi sy ze 14. sto le tí, mužský 
ka bá tec, cí sař skou ko ru nu a jiné vzác né
ar te fak ty z go tic ké doby. Díky těm to uni -
kát ním před mě  tům a za jí ma vé mu
od bor né mu prů vod ní mu slo vu jsme se
moh li v du chu oprav du se tkat s na ším
slav ným pa nov ní kem. 

Žáci se mu se li také za po jit ře še ním
úko lů bě hem ex kur ze. Tyto úko ly pak
vy hod no ti ly do pro vá ze jí cí uči tel ky Iva -
na Su chán ko vá a Hana Dancingerová.

Hana Dancingerová

Nový projekt
na ZŠ
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Zprávy
z farnosti Dne 18. 9. 2016 pod stou pil náš syn, Hon zík No vot ný, ope ra ci Ul zi bat v Klad ně.

Jed ná se o me to du po stup né fib ro to mie dle pro fe so ra Ul zi ba ta, kte rá od stra ňu je lo -
kál ní sva lo vé kon trak tu ry (jizvy) a bo les ti vý syn drom. 

Me to da UL ZI BAT pod lé há li cenč ním ujed ná ním a tyto vlast ní pou ze kli ni ka UL -
ZI BAT v rus ké Tule.

Vzhle dem k tomu, že ope ra ce není hra ze na z ve řej né ho zdra vot ní ho po jiš tě ní, byly 
na ni použity fi nanč ní pro střed ky z transpa rent ní ho účtu, kte rý nejen pro ten to účel
založil a dále vede městys Ol bra mo vi ce. Kon t ro lu čer pá ní fi nanč ních pro střed ků za -
jišťuje od bor správ ní kraj ské ho úřa du Ji ho mo rav ské ho kraje.

Hon zí ko va ope ra ce po ve de jak ke zkva lit ně ní jeho živo ta, tak i nám ro di čům
pomůže při 24 ho di no vé péči o něj. Díky  této ope ra ci dokáže náš syn pro nás ostat ní
na pros to sa mo zřej mé věci, jako na pří klad na táh nout a uvol nit ruce nebo nohy. Ko neč -
ně může lépe spát v po lo ze na zá dech. Cel ko vě se Hon zí ko vi ule vi lo od ne u stá lých
kře čí v ce lém těle, zejmé na v kon če ti nách.

Ač je ope ra ce vel mi účin ná a pro vá dí se v krát ké nar kó ze (což je dal ší vel ká vý ho -
da, stej ně jako doba hos pi ta li za ce - pou ze 24 ho din), bu de me ji mu set v bu douc nu
mi ni mál ně ješ tě jed nou zo pa ko vat.

V sou čas né době se při pra vu je me na mě síč ní lá zeň ský po byt v Sa na to ri ích Klim -
ko vi ce, kde se bu de me snažit vy lep šit  Hon zí kův zdra vot ní stav kva lit ní re ha bi li ta cí.
Tím ale sta rost a péče o Hon zí ka sa mo zřej mě ne kon čí. V bu douc nu nás toho čeká ješ tě 
spous ta. Ať už to bude již zmí ně ná ope ra ce Ul zi bat či ná kup re ha bi li tač ních a kom -
pen zač ních po mů cek (např. po stel přes ně pro po tře by Hon zí ka, žid lič ka,  in va lid ní
vo zí ček a mno ho dal ší ho), na kte ré ne při spí va jí zdra vot ní po jišťovny.

Na již zmí ně ný transpa rent ní účet je a bude i na dá le možné po sí lat fi nanč ní dary.
Sou čas ně sbí rá me i plas to vá víč ka, kdy část ka, kte rá za ně bude utržena ve sběr ně,
bude také využita vý hrad ně na po tře by Hon zí ka.

Uvě do mu je me si, že Hon zí kův zdra vot ní stav mu ni kdy ne do vo lí se za čle nit mezi
jeho vrs tev ní ky. Po vin nos tí nás ro di čů je se o Hon zí ka s lás kou a péčí po sta rat a sou -
čas ně mu život zkva lit nit  a zpří jem nit jak nej lé pe bu de me moci. Kdy by Hon zík mohl,
jis tě by všem dár cům ze srd ce po dě ko val.

Vám všem, kte ří jste při spě li, při spí vá te či při spě je te, ať už fy zic kým oso bám,
pod ni ka te lům, za stu pi tel stvu městy se, všem, kte ří sbí rá te plas to vá víč ka i Vám všem,
kte ří naši ce lou ro di nu jak ko liv pod po ru je te, Vám všem pa t ří jed no vel ké DĚ KU JE -
ME!  Bez Vás by chom to ne zvlád li.

Děkuje milující rodina Honzíka Novotného

Prů běžné in for ma ce o ma lém Hon zí ko vi

Milí přá te lé,
po del ší době opět při ná ším pár zpráv

o dění ve far nos ti. Jako vět ši na z vás,
i my jsme ko neč ně při po je ni na obec ní
ka na li za ci. Po tru bí na za hra dě bylo
položeno, když jsme sta vě li far ní sál,
takže bylo po tře ba udě lat "je nom" úpra -
vy na faře a pří poj ku na hra ni cích far ní
za hra dy a uli ce. Jsem vel mi rád, že se vše
po da ři lo a až na pár drob nos tí je ho to vo.
Máme také nově vy lí če ný sál, už to bylo
po tře ba. Do zimy bych ješ tě chtěl upra vit 
te rén mezi farou a uličkou a snad vysadit
nějaký ovocný strom.

Co se týká re sti tu cí, máme už všech -
ny po zem ky, kte rých se to týká, na
far ním LV. Cel kem to je asi 10 ha vi no -
hradu a 10 ha orné půdy. Na pole už jsou
uza vře ny pach tov ní smlou vy, na vi no -
hrad bude v nej bližší době. To zna me ná,
že od 1.10. bude far nost po bí rat pach tov -
né, a sa mo zřej mě pla tit daně a ně ja ká část 
se bude od vá dět do diecéz ní ho fon du.
Pach tov né se pla tí po za du, takže první
částka přijde až zhruba za rok.

Ol bra mo vic ká fara se do čka la s pod -
po rou své ho no vé ho par t  ne ra ,
do da va te le zem ní ho ply nu, spo leč nos ti
Slo ven ský ply ná ren ský pri e my sel, po -
třeb né re kon struk ce. S fi nanč ní po mo cí
se bě hem ně ko li ka uply nu lých měsíců
po daři lo vy měnit a roz ší řit otop ný sys -
tém na faře, a to včet ně in sta la ce no vé ho
ply no vé ho kot le.  Děl ní ci také při pra vi li
stá va jí cí ka na li za ci tak, aby bylo možné
při po jit se na od vod od pad ních vod
v obci, včet ně všech nut ných výkopů
a zno vu položení dlažby. Díky pod po ře
SPP jsme zvlád li i drob něj ší opra vy na
faře, ve far ním sále i v kos te le. Děku je -
me.

V ne dě li, kdy u nás byly hody, při šlo
na ho do vou bo ho službu ně ko lik kro jo -
va ných párů, za což všem dě ku ji. Je to
moc hez ké ☺. A po obě dě jsme tu moh li
při ví tat sku pi nu Ema nu el band ze Slo -
ven ska a po slech nout si v je jich po dá ní
skvě lou mu zi ku. Ter mín to ne byl úpl ně
nej vhod něj ší, ale je di ný možný. Kos tel
sice ne byl tak plný jako mi nu lý rok, ale
stá lo to za to.

Za ne dlou ho bu dou Du šič ky. S nej -
vět ší prav dě po dob nos tí bude tedy
v ne dě li 30.10. mše sva tá za naše ze mře lé 
ve 14 ho din, a po tom - po kud po ča sí do -
vo lí - půjdeme na hřbitov. 

To je zhru ba všech no, po drob něj ší
in for ma ce do stá vá te každou ne dě li
v kos te le. Pře ji vám krás né pod zim ní dny 
a tě ším se na viděnou.

Váš farář Jan Fiala

Ví tá ní dětí
V so bo tu 9. dub na 2016  bylo slav nost ně uví tá no 7 dětí, a to:  Ka ro lí na Lu cie Ve -

spal co vá, Do mi nik Ste hu ra, Šimon Du dák, Ta de áš Hla dík, Ale na Kul hán ko vá,
Adam Ha nák a Pa trik Čer vi nek.



Slav nost ní roz lou če ní s žáky 9. tří dy

Život ní ju bi lea
(duben  -  prosinec  2016)

Hybler Vác lav            87  let
Sva tuš ko vá Lud mi la   84  let
Ro li nek Mi loš             70  let
Do be šo vá Ji ři na        88  let
Ho rá ko vá Kvě to sla va   84  let
Hybler Ja ro slav          75  let
Pe sche lo vá Ale na         75  let
Vy bí ra lo vá Květu še    91  let
Ja roš Fran ti šek          70  let
Opluš til Fran ti šek     70  let 
Sko pí ko vá Emi lie       88  let
Ha vel ko vá El ví ra      83  let
Schre ier Ru dolf        75  let
Vrá no vá Eva           84  let
Sva tuš ko vá Alžběta    86  let
Malý An to nín              75  let
Hla vin ka Sta ni slav    75  let
Po led na Mi ro slav        70  let
Ko nop ko vá An to nie   86  let

Pi chr to vá Ma rie       87  let
Ru i ba ro vá Božena   82  let
Rou so vá Růžena      75  let
Roz ma he lo vá Ma rie   83  let
Hra di lo vá Ale na   75  let
Ne jed lá Ma rie      70  let
Hybler Vla di mír      85  let
Sam ko vá Bo hu mi la   82  let
Hake no vá Eliš ka      70  let
Pi chr to vá Ma rie     70  let
Krá lo vá An to nie     83  let
Ko nop ka Vla di mír     88  let
Če pe ra Lud vík         75  let

Na ro ze né děti

Du dák Šimon                          
Hla dík Ta de áš
Čer vi nek Pa trik
Ha nák Adam
Mül ler Lu kas
Du dák Ja kub
No vot ný Kryš tof
Če pe ro vá Ema

Mo ra vec Sa bas ti an
Vo ta va Ja ro slav
Ba lí ko vá Ane ta
Svo bo da Do mi nik
Lan dov ský Fi lip

Úmrtí
No vot ná Vlas ta
Re mi áš Jan
Ju de xo vá Dra ho mí ra
Ka me ní ko vá Mar ta
Brázdo vá Mi la da
Vy bí ra lo vá Květu še
No vot ný Ma těj
Slá ma Ně ho slav
Ku gler Jiří
Žitný Jo sef

Po hyb oby va tel a sta tis ti ka
K 1. 1. 2016 bylo k tr va lé mu po by tu

v městy si hlá še no 1124 oby va tel.
Do 21. 10. 2016 se při hlá si lo 24 oby -

va tel a od hlá si lo 39 oby va tel.
Na ro di lo se 11 dětí a ze mře lo 10 na -

šich ob ča nů.
K 21. 10. 2016 máme  1110  oby va tel.

Radmila Hyblerová,
matrika a ev i dence osob
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