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   Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2012      číslo 2 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

Vážení spoluobčané, dovolte mi po delší době 

Vám opět sdělit nové informace o dění v obci. 

Nejdříve bych rád poděkoval pořadatelům Dět-

ského dne ve Zvánovicích v sobotu 23.6.2012. 

Děkuji všem, kteří pomohli zajistit náročný prů-

běh krásného odpoledne pro děti i dospělé. Re-

gistrovaných dětí do soutěže v 15 disciplinách 

bylo více než 70. Závěr krásného slunečného 

dne patřil hasičské technice. Místní hasiči před-

vedli dětem, jakou mají techniku, vybavení au-

tocisterny, jak se stříká z hadic i zásah vodním 

dělem. Nejzajímavější a nejzábavnější částí 

ukázky hasičské techniky bylo nastříkání umělé 

pěny na plac, kde se děti mohly vydovádět. 

Kromě závodivých dětí si měli všichni přítomní 

možnost zakoupit sladké i pálivé výrobky míst-

ních kuchařek ve stáncích. Nechybělo ani neal-

koholické i alkoholické osvěžení. Velkou zába-

vou pro děti byl po celé odpoledne nafouknutý 

gumový hrad, zapůjčený spolu s hudební apara-

turou od Radia Region. Překvapením pro děti i 

dospělé byl dort ve tvaru a symbolech obecního 

znaku, který vytvořila paní Martina Chejnová. 

Vážení občané, dovolte mi, abych dále poděko-

val pořadatelům novodobého Masopustu v naší 

obci pořádaného dne 3. 3. 2012. V tento velmi 

příjemný sluneční den se sešlo na 400 lidí, aby si 

ve společnosti masek, dobrého jídla a pití s po-

slechem hezké hudby užili i přítomného harmo-

nikáře Pepina. Ten velmi pěkně a netradičně 

zahrál i zazpíval nejen v průvodu masek, ale i 

později uprostřed obce. Všem se masopust líbil a 

příští rok bude opět uspořádán. Ještě jednou vel-

ké poděkování pořadatelům a organizátorům 

překrásného předjarního dne. Z výnosu byla 

opravena místní autobusová čekárna. 

Jako další kulturně-sportovní akce je připravo-

váno místními hasiči veliké zápolení soutěžících 

při Tradičních závodech přes rybník Dolejšák. 

Závody se uskuteční v sobotu 4.8.2012 

od 13 hodin. 

Připravované soutěže:jízda po lávce na kole, 

jízda po lávce s trakařem nebo kolečkem, souboj 

na lávce, přetahování družstev na lávce, válení 

sudu po lávce. 

A teď ještě něco k vodovodu a kanalizaci 

v obci. Tlak ve vodovodním řadu se podařilo 

snížit na potřebnou úroveň v prostoru kolem 

otáčky autobusu. V současné době jsou monto-

vány vodoměry do připravených objektů. Každá 

vodovodní přípojka musí být zakončena vodo-

měrem. Do konce měsíce září budou vodoměry 

montovány na náklady obce. Po tomto termínu si 

vodoměrovou soustavu bude hradit odběratel. 

Ve vyšších částech obce je tlak kolem tří atmo-

sfér (Boučí, Kádov) což je dostačující. V nižších 

polohách obce (kolem rybníku na návsi směrem 
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k dolejšímu rybníku) jsou montovány ještě po-

družné redukční ventily (doporučuje se namon-

tovat ventily, kde je naměřen vyšší tlak). Je za-

kázáno soukromým osobám jakkoli manipu-

lovat s uzávěry vodovodních přípojek na ve-

řejných prostranstvích. Tato část vodovodní-

ho potrubí je v majetku obce. Občanům jsou 

předkládány návrhy smluv na odběr vody a stoč-

né (viz. příloha zjišťování stočného). Stočné 

bude účtováno od 1.7.2012, odběr vody podle 

vodoměrů. Provoz čistírny a přečerpávajících 

stanic (3 ks) za 1. pololetí letošního roku uhradí 

nepředpokládaně obec. Je velice nutné, aby se 

na kanalizaci napojili všichni majitelé nemovi-

tostí, kteří uhradili příspěvek obci a produkují 

splaškový odpad (netýká se dosud nezastavě-

ných pozemků). Kdo nebude prokazatelně připo-

jen na kanalizaci v obci, bude povinen předklá-

dat obci či odboru životního prostředí v Říča-

nech doklad o likvidaci splaškových odpadů 

(obdobně jako tomu bylo loňského roku ve vy-

braných chatách). Je zakázáno vhazovat do 

kanalizace dětské pleny! Dochází k ucpávání 

čerpadel. 

Přeji všem dětem, občanům i návštěvníkům obce 

Zvánovice hezké prožití prázdnin, dovolených a 

vůbec krásné léto všem.  

Jaroslav Švarc, starosta obce 

DĚTSKÝ DEN „NA PĚNĚ“  

Dětský den 2012 = 15 soutěžních disciplín, ská-

kací hrad, pěna, balónky, hudba, malování na ob-

ličej, limonáda, buřty, skvělé počasí a především 

70 dětí (např. i z Třemblat, Struhařova, Ondřejo-

va, Mukařova a Říčan)! Stručná charakteristika 

letošního Dětského dne ve Zvánovicích. Celkem 

se zúčastnilo na 250 lidí.  

Akci pořádal Okrašlovací spolek ve spolupráci 

s dobrovolnými hasiči. Finančně přispěla obec 

Zvánovice, Tělovýchovná jednota Sokol a paní 

Martina Tichá. Dárky pro děti věnoval obchod 

Planet toys Říčany a další drobní dárci. Věci nut-

né k zajištění akce zapůjčili zvánovičtí nohejba-

listé a mnohé místní ženy napekly sladké dobroty, 

čímž i ony přispěly na další okrašlování našeho 

společného prostoru pro život.  

Okrašlovací spolek Zvánovice o. s. tímto všem, 

kdož přidali ruku k dílu, mnohokrát děkuje a těší 

se na další příkladnou spolupráci. Akce, které 

dále připravujeme: Svatohavelské posvícení, 

Lampiónová párty (2. ročník), Rozsvícení vánoč-

ního stromu a Silvestrovská párty. Fotografie a 

další informace najdete na www.oszvanovice.cz.  

Autor: Soňa Jindrová

 

 

http://www.oszvanovice.cz/
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Stanovení objemu vypouštěných odpadních vod  

Tato problematika je legislativně řešena: 

1. zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-

kterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vyhláškou Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o  vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů. 

3. Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kana-

lizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanaliza-

cích), ve znění pozdějších předpisů. 

V praxi mohou nastat následující varianty pro stanovení objemu vypouštěných odpadních vod: 

Odběratel je připojen na vodovod pro veřejnou potřebu (odběr pitné vody z vodovodu je měřen 

vodoměrem) a nevyužívá jiný zdroj vody (studna) 

V tomto případě je množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace rovno množství vody odebrané 

z veřejného vodovodu. 

Odběratel je připojen na vodovod pro veřejnou potřebu (odběr pitné vody je měřen vodoměrem) 

a zároveň odebírá vodu ze studny a toto množství je měřeno vodoměrem.  

V tomto případě je množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace rovno součtu objemu vody 

odebrané z vodovodu a objemu vody odebrané ze studny. 

Odběratel je připojen na vodovod pro veřejnou potřebu (odběr pitné vody z vodovodu je měřen 

vodoměrem) a zároveň odebírá vodu ze studny a toto množství není měřeno.  

Jako základ pro výpočet je určeno množství vody odebrané z vodovodu a množství vody vypočtené 

jako součet směrného čísla a počtu obyvatel žijících v předmětné nemovitosti. Velikost směrných čísel 

je určena vyhláškou č.120/2011 Sb. (každá osoba vyprodukuje 35m
3
 odpadních vod za rok). 

a) V případě, že množství vody odebrané z vodovodu je větší než množství vody vypočtené podle 

směrných čísel, je objem vypouštěných odpadních vod roven množství vody odebrané 

z vodovodu. 

b) V případě, že množství vody odebrané z vodovodu je menší než množství vody vypočtené podle 

směrných čísel, je objem vypouštěných odpadních vod určen jako součet množství vody odebrané 

z vodovodu a dopočten do objemu dle směrných čísel. 

Odběratel není připojen na vodovod pro veřejnou potřebu, odebírá vodu ze studny a toto množ-

ství je měřeno.  

V tomto případě je množství vypouštěné odpadní vody rovno množství odebrané vody ze studny 

Odběratel není připojen na vodovod pro veřejnou potřebu, odebírá vodu ze studny a toto množ-

ství není měřeno.  

V tomto případě je množství vypouštěné odpadní vody určeno dle směrných čísel (počet obyvatel v ne-

movitosti x 35m
3
za rok) 
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Algoritmus výpočtu množství vypouštěných odpadních vod dle výše popsaných variant 

 

Poznámky: 

(§19 zák.274/2001 Sb.) 

Náklady na měření množství vypouštěných vod hradí odběratel. Jestliže odběratel vodu dodanou vodo-

vodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30m
3
 

za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením nebo odborným propoč-

tem předloženým odběratelem a ověřeným provozovatelem, pokud se předem provozovatel a odběrate-

lem nedohodli jinak.  

PROTI TOKU ČASU  

Seznam domů (č. p.) ve Zvánovicích a jejich majitelů v roce 1787  

.

1 Trojánek Jiří, chalupa 

2 Zámyslický Václav, chalupa 

3 Novák Jiří, chalupa 

4 Vykoukal Pavel, statek 

5 Bína Josef, chalupa 

6 Bubeník Josef, chalupa 

7 Matys Jan, statek 

8 Cipr František, chalupa 

9 Trojánek Václav ml. chalupa,  

10 Jiří Vávra, statek 

11 Veselý Jakub, chalupa 

12 Zámyslický Martin, statek 

13 Zídka Josef, barák na gruntu Jiřího Vávry 

14 Šindelář Josef, chalupa 

15 Zámyslický Jan, chalupa 

16 Šalda František, barák 

17 Matys Jiří, statek 

18 Matysová vdova, barák na gruntě Jana Matysa 

    (zaniklo, dnes má toto č.p. dům na jiném místě  

     obce) 

19 Pác Václav, barák na obci 

20 Hroudová vdov, barák na obci 

21 Obecní pastouška 

22 Šulta Jakub, barák 

23 Bína Václav, barák na obci 

24 hospoda na vsi 

25 Musil Antonín, barák na obci 

26 Krauz František, barák na obci 

27 Povejšil František, barák na gruntě Jiřího Ma-

tysa 

28 Chramosta Vojtěch, barák 

29 Brabcová vdova, barák na obci 

30 Šulta Josef, barák na obci 

31 kovárna na obci 

32 Zámyslický Josef, chalupa 

33 barák na gruntu č. 32 

34 Tomanová Mařena, barák na gruntu Martina 

Trojánka 

35 Trojánek Martin, chalupa 

36 Trojánek Václav, chalupa 

37 Vykoukal Jan, chalupa 

38 Šimek Matěj, barák na obci 

39 škola na obci 

40 Zámyslický Václav, barák na gruntu Jana Zá-

myslického 

41 Vávra František, barák na gruntu Jiřího Vávry 
  

Vodovod pro veřejnou 

potřebu vodoměr

Studna, odběr není měřen 

vodoměrem množství dle 

směrných čísel

Studna, odběr měřen 

vodoměrem
Množství vypouštěných vod

A B C Q

I. X 0 0 Q=A

II X 0 X Q=A+C

III. (A>B) X X 0 Q=A

III. (A<B) X X 0 Q=A+(B-A)

IV 0 0 X Q=C

V 0 X 0 Q=B

V
a

ri
a

n
ta
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Mateřská škola Zvánovice, Školní 99 

více na www.mszvanovice.webnode.cz

A u

 Aktuality z naší školky 

Krom běžného programu v mateřské škole pro-

bíhaly zájmové kroužky: keramika, angličtina, 

výuka na klavír, pískání na flétničky pro zdravé 

dýchání a v neposlední řadě figurková školička 

(nová originální výuková metoda zaměřená 

na rozvoj dětského intelektu).  

V rámci naší neformální výuky jsme v dubnu 

navštívili policejní muzeum a na konci měsíce 

jsme uspořádaly dopravní den. Děti musely 

nejdříve prokázat své znalosti v silničním provo-

zu, aby získaly řidičský průkaz a poté s přilbou 

a oblečeny do bezpečnostních reflexních vesti-

ček vyrazily na vyznačenou dráhu na svých ko-

lech, koloběžkách a ti mladší na odstrkovadlech.  

V květnu jsme vyrazili 

do Sázavského kláštera 

n program o řemeslech. 

Počasí nám přálo a navíc 

nám to ve vlastnoručně 

potištěných školkových 

tričkách náramně slušelo. 

Začátkem června jsme 

podnikli výlet do okolí 

Zvánovic a uspořádali 

množství soutěží spoje-

ných s oslavami dětského dne. Další výlet byl 

na nedalekou Loučeň, kde jsme si v rámci inter-

aktivního programu mohli prohlédnout historic-

ké prostory zámku a pak venku projít spousty 

přírodních bludišť.  

Na konci června jsme se rozloučili se čtyřmi 

předškoláky na slavnosti spojené se závěrečnou 

besídkou pro rodiče a blízké našich stávajících 

dětí. Děti s radostí ukázaly, co vše se naučily 

v pásmu básniček a písniček pomocí dramatiza-

ce jako broučci a obyvatelé lesa či louky 

v příslušných vlast-

noručně vyrobených 

kostýmech. Scénu 

obohatily dětmi ma-

lované kulisy lesa 

a louky. 

Děkujeme všem na-

šim sponzorům, dár-

cům a dobrodincům, 

především z řad rodi-

čů. Také velice děkujeme těm, kteří nám pomoh-

li v případě nouze a řešení náhlých provozně 

problematických situací. Naší snahou je školku 

postupně dovybavit moderními výukovými ma-

teriály, které dětem pomohou objevovat svět 

v největší možné šíři tak, aby si byly schopné 

utvořit dostatečně širokou základnu pro svůj 

pozdější vývoj. Také by-

chom potřebovali pokračo-

vat na úpravách v okolí 

školky – z hlediska větší 

bezpečnosti dětí např. do-

končit oplocení před vcho-

dem a na zahradě. Určitě by 

se hodily ještě další věci, 

ale ty zatím nemám projed-

nané se zastupitelstvem 

obce. Chtěli bychom do-

končit fasádu, staré stěny 

sanovat proti možné vlhkosti. Vybavit třídu od-

povídajícím ergonomickým nábytkem tak, aby 

http://www.mszvanovice.webnode.cz/
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děti samostatně pohodlně dosáhly na pomůcky, 

které mohou dle vlastního výběru využít pro svůj 

rozvoj a současně aby jim dostupnost polic jed-

notlivých skříněk pomohla smysluplně uspořádat 

hračky, udržet v nich pořádek, a to za splnění 

požadavku bezpečnosti. Alespoň něco z toho 

bychom rádi realizovali právě během prázdnin. 

Takže pokud byste nás chtěli podpořit, neváhej-

te, budeme opravdu vděčni… Přijďte, napište, 

nabídněte. Uvítáme též zbytky látek, bavlnek, 

jednostranně využitelných papírů, dětské knihy 

nebo funkční hračky. 

Veronika Vaněčková a Monika Princlová 

učitelky mateřské školy 

    www.mszvanovice.webnode.cz         otevřeno 7-16:30h. (mimo prázdniny) 

 mszvanovice@seznam.cz                                                 + 420 734 575 389 

150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL 

Sokol vznikl jako první česká 

tělocvičná organizace v Rakous-

ku-Uhersku v době politického 

uvolnění šedesátých let 19. století 

z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a 

Jindřicha Fügnera. Tělocvičná 

jednota pražská (později Sokol 

Pražský) byla založena za účasti předních čes-

kých vlastenců 16. února 1862 a téhož roku se 

ustavilo dalších osm jednot na venkově. 

První sokolský prapor namaloval Josef Mánes a 

při jeho rozvinutí 1. června 1862 se stala matkou 

praporu Karolina Světlá. Náčelník M. Tyrš vy-

tvořil tělocvičnou soustavu a názvosloví (Zákla-

dové tělocviku). Ideovou stať Náš úkol, směr a 

cíl uveřejnil v časopise SOKOL (1871). V roce 

1869 byl založen Tělocvičný spolek paní a dívek 

pražských, v němž byla vedoucí osobností Tyr-

šova žačka Klemeňa Hanušová 

Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo 

od začátku a jeho vystupování - výlety v krojích, 

účast na národních slavnostech, veřejná cvičení 

aj. - povzbuzovalo národní sebevědomí. 

Za 1. světové války měli sokolové velký podíl 

na vzniku československých legií a ve dnech 

převratu v říjnu 1918 udržovali pořádek ve měs-

tech. Často byli nazýváni naším národním voj-

skem. Sokolští představitelé - starosta 

Dr. Schneider a náčelník dr. Vaníček - se stali 

organizátory nové čs. armády. 

Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými válkami 

(1918 - 1938), kdy se stal milionovou organiza-

cí. V jeho řadách byli i význační politici včetně 

prezidentů Masaryka a Beneše. Svépomocí bu-

dované sokolovny vznikaly i v malých obcích. 

Sokolští závodníci reprezentovali úspěšně ČSR 

na olympiádách a mezinárodních přeborech 

(Šupčík, Vácha, Hudec, Gajdoš, Děkanová a 

další). Program Sokola byl vždy všestranný, 

přitažlivý pro všechny vrstvy a věkové katego-

rie. Kromě pravidelného cvičení se pořádaly 

různé soutěže, veřejná vystoupení, akademie, 

kulturní besedy, šibřinky, výlety, zájezdy 

do ciziny, tábory mládeže, divadelní a loutková 

představení, hudební a pěvecké koncerty, před-

nášky, výstavy, vydávala se řada časopisů a pří-

ruček. Vyvrcholením činnosti se staly všesokol-

ské slety. 

Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se nepoho-

dlným pro všechny totalitní režimy našich dějin. 

Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, po-

druhé jej  krutě rozprášili nacisté v roce 1941 a 

potřetí jej pohltila "sjednocená tělovýchova" po 

roce 1948. Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 

udusila normalizace a teprve v lednu 1990 byl 

vzkříšen - již počtvrté - k novému životu. 

Oslavy 150 let Sokola vyvrcholily první červen-

cový týden XV. všesokolským sletem v Praze. 

  

http://www.mszvanovice.webnode.cz/
mailto:mszvanovice@seznam.cz
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100. VÝROČÍ  T. J. SOKOL VE ZVÁNOVICÍCH .  

V roce 1910 byl ve Zvánovicích založen Vzdě-

lávací spolek. Někteří jeho členové chodili cvičit 

do Sokola do Ondřejova. Rozhodli se, že sami 

stačí na založení vlastní Tělocvičné jednoty, což 

se v roce 1912, za podpory místního občanstva a 

hlavně místního učitele Rad. Šťovíčka, podařilo.  

Členové Sokola zatoužili mít vlastní stánek, kde 

by mohli cvičit. V roce 1926 se jim naskytla 

možnost zakoupení hostince č. p. 6 od pana Vác-

lava Medřického za 80 000 Kč. Sokolové měli 

na hotovosti jen 20 000 Kč, které získali z vý-

těžků zábav, besídek a divadelních představení. 

Zbytek byl získán dlužními podíly a půjčkou. 

Tak měli již 26. května 1926 vlastní Sokolovnu. 

Kromě sálu byla hospoda propachtována panu 

Sedláčkovi za 5 200 Kč ročně. Podíly byly spla-

ceny za 6 roků. Bylo zakoupeno tělocvičné ná-

řadí a chodilo se cvičit. Místní Sokolové se zú-

častňovali i na Všesokolských sletech. Dokonce 

si též pořídili vlastní jeviště. Oponu a kulisy ma-

loval akademický malíř Medřický z Plzně. 

V místním Sokole začal s pravidelným cvičením 

též nadějný olympionik Vladimír Vávra, který 

však tragicky zahynul ve svých 27 letech. 

Podrobněji jsme o něm psali v Mlýnských ka-

menech č. 5/2010. 

Všechno snažení bylo přerváno příchodem druhé 

světové války. Po jejím skončení bylo započato 

s přípravou XI. všesokolského sletu, který se 

uskutečnil v roce 1948. Zvánovické cvičenky se 

na tomto sletu zúčastnily moderní skladbou 

s kužely. Podle vzpomínek pamětníků při vy-

stoupení pršelo, přesto promoklé ženy musely 

tuto skladbu pro velký úspěch opakovat.  

Po roce 1948 byla činnost spolku utlumena a 

k obnovení došlo až po roce 1989. V současné 

době místní Sokol prezentuje oddíl nohejbalu. 

Zdroj: http://www.sokol-cos.cz/¨ 

http://www.volny.cz/sokolopava/ 

archiv obce Zvánovice 

POŠKOZENÍ PAMÁTNÉ LÍPY BLESKEM 

Při odpolední bouři dne 3. 7. 2012 uhodil blesk 

do nejstarší a největší pa-

mátné lípy u místní kaple. 

Doslova ustřelil část silné 

větve v horním patře koru-

ny stromu, sjel po ocelo-

vém vázacím laně, spálil 

kmen a sloupl pásy kůry. 

Třísky, spíše odštěpky, ně-

které až 1 m dlouhé, létaly 

do vzdálenosti několika 

desítek metrů, dokonce až 

na pozemky nejbližších 

rodinných domků. Zároveň 

došlo k poškození elektric-

kého vedení u kaple a elek-

tronického pohonu zvonu.  

Zvon byl následující den opraven. Horší je to 

s lípou, která už před zásahem blesku nebyla 

v nejlepším zdravotním stavu. V loňském roce 

bylo provedeno její ošetření odbornou firmou - 

prořezaní zasychajících větví a zpevnění koruny 

novými ocelovými lany.  

Stáří stromu je odborníky odha-

dováno nejméně na 300 let. Jedná 

se o tzv. dvoják, který mohl 

vzniknout vysazením dvou strom-

ků blízko sebe a jejich pozdějším 

srůstem, špatným nebo zanedba-

ným řezem, případně po zásahu 

bleskem. Někteří místní pamětníci 

vzpomínají, že byl kmen stažen 

obručemi, které do něho časem 

zarostly.  

Počátkem tohoto století, v rámci 

programu zachování genofondu 

starých stromů, byly Botanickým 

ústavem v Průhonicích z této lípy odebrány rou-

by. Jeden z takto získaných výpěstků byl zasa-

zen pod kaplí v den požehnání novému zvonu 

v roce 2006.  
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Sbor dobrovolných hasičů ve Zvánovicích 

pořádá dne 4. srpna 2012 od 13 hodin u rybníku Dolejšák 

TRADIČNÍ ZÁVODY PŘES RYBNÍK 
 

Závodí se v disciplínách: Přejezd  po lávce na kole 

   Přejezd  po lávce s trakařem nebo kolečkem  

   Válení sudu po lávce 

   Souboj na lávce 

   Přetahování lanem na lávce 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 

 

Duben 

 

65 let – Jiří Svoboda 

             Ivana Kliková 

 

              Květen 

 

86 let – Věra Křivánková 

65let – Jan Povolný 

60 let – Hana Zuzaníková 

             Radoslava Doulíková 

 

Červen 

 

80 let – Josef Povýšil 

             Zdenka Karešová 

70 let - Vojtěch Voska 

60 let - Vladimír Křivánek 

 

Červenec 

 

83 let – Marie Broukalová 

60 let – Lenka Veselá 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 
 

 

 

V uplynulém období nás navždy opustili: 

paní Marie Veselá 

pan Vladimír Broukal 

Věnujte jim prosím tichou vzpomínku. 
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