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Všem našim čtenářům přejeme krásné ,,svátky jara“ a přinášíme pár jarních pohledů na Starou Ves
i okolí, které zvou k procházkám na čerstvém vzduchu.

Vaše obec:
Obec Stará Ves
Stará Ves 75, 75002
Telefon:
581 222 014,723 324 667
E-mail:
obec.staraves@iol.cz
WWW:
http://www.obecstaraves.cz

SLOVO STAROSTY
Váţení spoluobčané ,
po dlouhé zimě k nám přichází jaro a s ním i vydání prvního letošního zpravodaje.
Na úvod zpravodaje přicházím s informacemi o moţnosti odevzdaní odpadu vzniklého ve vašich domácnostech při jarním úklidu.
V sobotu 23.4.2011 bude proveden v době od 8.00-8.30 hodin před obecním úřadem sběr nebezpečného odpadu ( oleje, plechovky
od barev,teploměry, kyseliny, barvy, ředidla, léky, desinfekční prostředky,pneumatiky…) a zároveň elektrického a elektronického
zařízení jako jsou např televize, ledničky, rádia apod. V úterý 26.4.2011 bude přistaven před školou kontejner na papír, sběr papíru
po obci proběhne ve čtvrtek 28.4.2011. V pátek 29.4.2011bude přistaven jeden kontejner na velkoobjemový odpad u OÚ a jeden
kontejner u autobusové zastávky.Velkoobjemovým odpadem se rozumí koberce, nábytek, oblečení apod.
Chtěla bych Vás poţádat o důkladné třídění odpadů,ukládání tam kam patří a nevytváření tzv. černých skládek. Přispějete tak
k ochraně ţivotního prostředí a k pořádku a čistotě v obci.
Termíny svozů kom.odpadu jsou zveřejněny na www. stránkách obce nebo ve vývěsce OÚ.
Upozorňujeme na blíţící se splatnost poplatku za odpady ( 30.4.2011), který v letošním roce činí 380,-- Kč/ osoba. Poplatek je
vybírán na základě OZV 1/2010 schválené dne 8.12.2010.
V případě prodlení s placením, bude poplatek dle nového daňového řádu vyměřen platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo
neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můţe obecní úřad zvýšit aţ na dvojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.V
tomto termínu je také splatný poplatek za psa ve výši 100,--Kč / pes a to na základě OZV 2/2010.
Stočné pro rok 2011 činí dle kalkulace nákladů 15,--Kč/m3.S výběrem stočného započneme 10.5.2011. Splatnost stočného je do
konce měsíce června.
Vzhledem k mnoţícím se krádeţím kanalizačních mříţí Vás ţádám o spolupráci a hlášení pohybu podezřelých osob v obci .

Velikonoční pozdrav

Na jaře, kdyţ se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku, je ten správný čas, abychom načerpali novou ţivotní energii, která nám
přináší radost, spokojenost a dobrou náladu!
Přeji Vám krásné Velikonoce!

Jiřina Mádrová
starostka

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
8.12.2010
-ZO vzalo na vědomí výsledek dílčího přezkoumání Stará Ves za rok 2010,kontrolou nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
-ZO vzalo na vědomí, že p. Lubomír Vacula podal žádost na Magistrát města Přerova o vydání
opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku /pokácení stromů Gryngle/.
-ZO vzalo na vědomí, že starosta Jiřina Mádrová a místostarosta Radek Heryan jsou osobami
oprávněnými k přijetí prohlášení o uzavření manželství. Místem oddávání je OÚ Stará Ves.
-ZO vzalo na vědomí konání Tříkrálové sbírky.
- ZO provedlo kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva dne 9.11.2010 a
schválilo program dnešního jednání.
- ZO Stará Ves schválilo nový JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva.
- ZO schválilo OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
- ZO schválilo OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.
-ZO schválilo OZV č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
-ZO schválilo a zmocňuje starostu p. Jiřinu Mádrovou zastupováním obce Stará Ves
v MAS –Partnersrví Moštěnka, o.s.
-ZO schválilo rozpočtové provizorium pro začátek roku 2011, do schválení rozpočtu na rok 2011.
Náklady budou v tomto období čerpány omezeně, maximálně do výše 1/12 připravovaného
rozpočtu na rok 2011.
-ZO schválilo směrnici č. 1/2010 o cestovních náhradách.
-ZO schválilo směrnici upravující oběh účetních dokladů.
-ZO schválilo , že v případě potřeby schválit do konce roku další rozpočtové opatření, pověřuje
schválením starostu ,s tím, že na nejbližším zastupitelstvu o tom bude podána zpráva.
-ZO schválilo poskytnutí finančního ve výši 1 000,--Kč příspěvku organizaci ROSKA, která pomáhá
lidem s roztroušenou sklerózou.
-ZO schválilo Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi firmou Veolia Tansport Morava
a.s. a obcí Stará Ves. Podle této uhradí obec Stará ves prokazatelnou ztrátu, která vznikne plněním
přepravních závazků obci Stará Ves za období 1.1.2011 do 31.12.2011. Na rok 2011 je tato částka
stanovena ve výši 80 000,-- Kč .
15.2.2011
-ZO vzalo na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření Obce Stará Ves za rok 2010,kontrolou
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
-ZO vzalo na vědomí uzavření dodatku na rok 2011 ke smlouvě o sběru o svozu komunálního
odpadu. Cenové podmínky pro rok 2011 zůstávají beze změny.
-ZO vzalo na vědomí podání žádosti o příspěvek na materiální vybavení JSDH z rozpočtu
Olomouckého kraje.
-ZO vzalo na vědomí výsledek Tříkrálové sbírky.V obci Stará Ves bylo vybráno 12 965,--Kč.
-ZO vzalo na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku na teritoriu Obvodního oddělení Přerov 1 za
období od 1.1.2010 do 31.12.2010.
-ZO vzalo na vědomí a projednalo stížnost p. Jurčíka na chování psů p. Vojtka
- ZO Stará Ves schválilo rozpočet obce na rok 2011.Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách
od 27.1.2011 do 14.2.2011.Nebyly k němu žádné připomínky.V rámci schvýlení rozpočtu byly také
schváleny příspěvky pro Klub důchodců, CDD Emanuel, SC Stará Ves, příspěvkovou organizaci ZŠ a
MŠ Stará Ves
- ZO schválilo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2009/Mýto III/213 A.
Smlouva řeší umístění a provoz kabelu přípojky NN mýtné brány.
- ZO schválilo jako zástupce určené ke spolupráci obce s úřadem územního plánování na následující
volební období 2010-2014 p. Jiřinu Mádrovou a p. Radka Heryana.
-ZO schválilo uzavření darovací smlouvy na počítačovou sestavu mezi KÚ Olomouckého kraje a obcí
Stará Ves, v rámci ukončení projektu „Internetizace knihoven Olomouckého kraje“.
-ZO schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stará Ves
ve výši 2 126,02 Kč a jeho příděl v plné výši do rezervního fondu.

-ZO schválilo podání žádosti o dotaci na MMR ČR „ Zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci“ v celkové výši 88 800,--. Název projektu VESELÁ ŠKOLIČKA.
-ZO schválilo zřízení veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb, o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů.
-ZO schválilo Program obnovy obce Stará Ves na období 2011-2015, který navazuje na Program
obnovy obce Stará Ves 2007-2010
11.4.2011
-ZO vzalo na vědomí žádost o příspěvek Římskokatolické farnosti Stará Ves
-ZO vzalo na vědomí vyhlášení 5. Výzvy MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA
-ZO vzalo na vědomí plánovanou opravu silnice II./490, dotčenou stavbou dálnice
-ZO vzalo na vědomí informaci o plánované trase hipostezky v katastrálním území Stará Ves.
-ZO vzalo na vědomí a pověřilo starostu zajištěním opravy ujetého břehu na skládce.
-ZO vzalo na vědomí informaci o vybírání poplatků za odpady v návaznosti na nový daňový řád.
- ZO Stará Ves schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011.
- ZO schválilo schválilo navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Stará Ves o částku příspěvku ve výši 300 825,60 Kč, o který si ZŠ a MŠ požádala prostřednictvím
MŠMT v rámci projektu EU-PENÍZE ŠKOLÁM-TZV.ŠABLONY
- ZO schválilo výši stočného pro rok 2011 ve výši 15,-- Kč/m3. Výše stočného zůstala ve stejné výši
jako v minulém roce.
-ZO schválilo a pověřilo p. Zakopala Pavla a p. Darebníčka Michala jako zástupce obce do komise pro
zjišťování průběhu hranic v rámci komplexní pozemkové úpravy.

INFO ZE ZŠ KOSTELEC
Váţení čtenáři,
rád bych vyuţil této příleţitosti a informoval vás o práci ţáků v naší škole. Výuka probíhá dle zpracovaného
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Petrklíč se zaměřením na výchovu k trvale
udrţitelnému rozvoji. Od roku 1993 pak patříme ke Školám podporujícím zdraví stejně jako škola ve Staré Vsi.
Výuku a vzdělávání stavíme na stejných principech a metodách - součástí naší práce není jen klasická výuka
v lavicích, ale spousta aktivit v rámci krátkodobé i dlouhodobé projektové výuky, exkurzí či tematických akcí.
Důraz klademe na schopnost ţáků prezentovat svou práci před ostatními, hodnotit ji a také umět se přizpůsobit
zadaným podmínkám. Věřím, ţe tyto dovednosti vyuţijí i při výběru svého povolání či hledání uplatnění
v budoucím ţivotě. .
Můj článek vznikl proto, ţe na základě neúspěchu jednotlivců se mnohdy hodnotí škola. Vzpomeňte si na svůj
přechod do jiné třídy, do jiné školy či dokonce na jiný stupeň školy. Kaţdý ţák zvládá tuto situaci jinak, ale
jeho schopnost přizpůsobit se, mu pomůţe dříve či později uspět . Často se zaměňuje schopnost učit se za
neschopnost učitele, často se zaměňuje chyba ve výchově v rodině za neschopnost vychovatele. Všimněte si,
jak rádi kritizují ti, kteří o věcech nic neví a mnohdy ani vědět nechtějí.
Zákonný zástupce vybírá svému dítěti školu, ale základ do ţivota mu dává vţdy především matka a otec, či
nejbliţší rodina.
Mgr. Zdeněk Ballnér
ředitel ZŠ Kostelec u Holešova

ZŠ VE STARÉ VSI INFORMUJE
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
V únoru si ţáci 5.ročníku jako kaţdý rok ověřovali úroveň získaných vědomostí a dovedností pomocí
celostátních testů KALIBRO. Ţáci vyplní anonymně testy, které jsou odeslány k celostátnímu vyhodnocení a
výsledky jsou porovnávány s výsledky škol v celé republice. Úroveň znalostí ţáků naší školy je kaţdoročně
nad celostátním průměrem, v letošním roce jsou na velmi dobré úrovni a to především v angličtině.
Výsledky:
Oblast
Český jazyk
Matematika
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Angličtina

Průměrná úspěšnost
Celá ČR
71,0 %
47,4 %
63,3 %
63,9 %
68,6 %

Průměrná úspěšnost
škola Stará Ves
81,3 %
57,4 %
81,4 %
71,9 %
84,6 %

+ 10,3 %
+ 10,0 %
+ 17,1 %
+ 8,0 %
+ 16,0 %

V dubnu ověřovali své znalosti ţáci 3.ročníku. Výsledky zatím neznáme.
KALENDÁRIUM
PONDĚLÍ
ČTVRTEK
15.4.2011
18.4.2011
26.4.2011
28.4.2011
29.4.2011

19*15
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
8*30 - 9*30
14*00 – 17*00
13*00 - 16*00
8*00
15*00

12.5.2011

15*30

21.5.

sobota

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SVOZ PO VESNICI
ŠKOLNÍ AREÁL
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SÁL
OÚ STARÁ VES
VÍDEŇ

ZÁJEZD
10.-18.6.

CHORVATSKO

ZUMBA
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
INFORMAČNÍ ODPOLEDNE
VELIKONOČNÍ SALON
Přistavení kontejneru na papír před školu
SBĚR PAPÍRU
DEN ZEMĚ
zábavné odpoledne pro děti, rodiče a veřejnost
ŠKOLNÍ AKADEMIE
CENA 400,- Kč
MOŢNOST PŘIHLÁSIT SE na telefonu
581 222 119 p.uč.Doleţalová
MOŢNOST PŘIHLÁSIT SE
Telefon 581 222 119
p.Nevřalová

VELIKONOCE VE FARNOSTI STARÁ VES
Drazí přátelé,
jaro je uţ v plném rozpuku, všechno kolem nás kvete, sluníčko, které uţ dokáţe přes den docela zahřát, nám určitě přispívá k lepšímu
naladění. Do těchto dní přicházejí svátky velikonoční, kterým se právem říká svátky jara. Letos to platí dvojnásob právě pro jejich
pozdní datum. Křesťané si připomínají umučení a smrt Jeţíše Krista – tato událost sama o sobě nepřináší velkou dávku optimismu a
radostné nálady. Nedílně s těmito událostmi však slaví také Jeţíšovo vzkříšení, coţ dává utrpení a smrti úplně jinou hodnotu. Nakonec
i sama příroda tuto událost připomíná: co bylo uschlé, zvadlé, bez ţivota, to oţívá, je nabito energií, naplňuje svět krásou a postupně
dozrává v uţitečné plody. Přeji Vám, ať Vás toto období naplní o něco více radostí ze ţivota, ať Vám přidá optimismu, ať se aspoň
trochu povznesete nad starosti a problémy, které Vám ţivot přináší.
Pokud chcete během velikonočních svátků navštívit bohosluţby, můţete v těchto časech:
22.4. - Velký pátek: 16:30 hod. poboţnost kříţové cesty a velkopáteční obřady
23.4. - Bílá sobota: 20:30 hod. obřady velikonoční vigilie („vzkříšení“)
24.4. - Boţí hod velikonoční: 9:00 hod. mše sv. s ţehnáním pokrmů
25.4. - Pondělí velikonoční: 9:00 hod. mše sv.

P. Bedřich Horák,
administrátor farnosti Stará Ves.

SC STARÁ VES
Tak je zde opět jarní část fotbalového OP 2011. Náš tým se v zimní přípravě tradičně účastnil zimního
turnaje v Hulíně, kde jsme skončili na 10.místě. Nejlepšími střelci našeho klubu byli Lukáš Plch a Jan
Novotný (oba 3 branky). Tento kvalitně připravený turnaj je nejen dobrou zkouškou před začátkem jarní části
soutěţe, ale i šancí pro změny v sestavě v kaţdém zápase a moţností vyzkoušet co nejvíce hráčů.
Dále jsme v přípravě vyuţívali školní tělocvičnu ve Staré Vsi a jednou týdně jsme dojíţděli na
atletickou dráhu klubu Viktorie Přerov a do haly v Horní Moštěnici, kde s námi jezdili nejen fotbalisté SC Stará
Ves, ale i fanoušci z Přestavlk a naši dorosti.
Po prvních odehraných zápasech si určitě všimnete, ţe tým se nepatrně změnil. Mnoho hráčů pracuje na
směny, a proto se nemohou pravidelně účastnit mistrovských utkání.
Z podzimu znáte hráče, kteří z hostování přestoupili do našeho klubu: Holub Oto (Viktorie Přerov), Jan
Novotný (Přerovské Strojírny) a Patrik Zikmund (Říkovice).
Novými hráči jsou Lukáš Slezák (Radslavice) a Vladimír Blaţek (Újezdec). Z Radslavic přestoupil
všem fanouškům známý Ladislav Zemánek, který určitě posílí zadní řady.
Po sezoně počítáme s tím, ţe do týmu zapracujeme i naše dorostence, kteří nyní sbírají zkušenosti na
hostování v týmech Újezdce, Přerova a Němčic.
Jsme rádi, ţe fotbal ve Staré Vsi funguje, ale bez sportovního areálu by to šlo jen stěţí. Na jedné straně
jsme rádi, ţe se zde schází spousta dětí a dospělých i v době, kdy se nehrají mistrovská utkání, na straně druhé
to ale přináší i problémy. Proto bychom chtěli touto cestou apelovat na rodiče, aby poučili své děti, jak se na
hřišti chovat, protoţe tím, ţe budou devastovat tribunu, lavičky, taneční parket nebo časomíru a budou si plést
toto místo se skládkou nikomu nepomůţou. Zároveň bychom chtěli upozornit „pejskaře“ na to, ţe hřiště a areál,
kde si hrají děti, nejsou tím nejvhodnějším místem k venčení jejich čtyřnohých miláčků.
Věřím, ţe našimi fotbalovými výkony budeme důstojně reprezentovat naši obec a ţe se s Vámi potkáme
v areálu „Na Kopcách“ nejen při dobrém fotbalu,ale i pivku nebo klobáse.
Za SC Stará Ves Heryan Radek

Stará Ves
Roštění
Stará Ves
Ţálkovice
Stará Ves

Zimní turnaj Hulín 2011
Tlumačov
2:5
Stará Ves
2:1
FK Admira Hulín 1:4
Stará Ves
3:4
Němčice
0:4

MYSLIVECKÝ SPOLEK STARÁ VES HODNOTIL UPLYNULÝ MYSLIVECKÝ ROK
Dne 12. března tohoto roku se sešli myslivci z Mysliveckého spolku Stará Ves,
aby vyhodnotili uplynulý myslivecký rok (1.4.2010 - 31.3.2011).
Dovolte mi, abych vás seznámil s činností staroveských myslivců v tomto období.
Myslivecký spolek Stará Ves má pronajatou honitbu od Honebního společenstva
Stará Ves - Přestavlky - Dobrčice. Práce myslivců sestává především z činností souvisejících s péčí o zvěř a honitbu: Zajištění krmiva,
péče o myslivecká zařízení - krmná a lovecká, chov a výcvik loveckých psů, výchova adeptů - mladých budoucích myslivců, ale
hlavně ze zimního přikrmování zvěře v době nouze.
Po splnění těchto "pracovních" povinností se naši členové "za odměnu" věnují také lovu.
Od poloviny května do konce roku loví spárkatou zvěř - srnčí, dančí, černou. Ulovení přírůstku spárkaté zvěře je podmínkou, aby zvěř
nepůsobila škody na majetku vlastníků a uţivatelů lesních
a zemědělských pozemků. V listopadu a prosinci jsme uspořádali čtyři společné lovy na drobnou zvěř: Vycházku v Dobrčicích, polní
hon, lesní hon a vycházku ve Staré Vsi, kterých se zúčastnila řada občanů ze všech tří obcí. Po skončení společných lovů se účastníci
lovu scházejí na "poslední leči" s pohoštěním.
Pro své členy a spoluobčany jsme uspořádali jako kaţdý rok v kulturním domě v Přestavlkách tradiční myslivecký ples. Jako
vţdy byly připraveny zvěřinové speciality a bohatá tombola. Snad se ples všem líbil.
Jak vyplynulo ze zpráv funkcionářů a diskuze, stálým problémem je rušení zvěře a ostatních ţivočichů neukázněnými
návštěvníky přírody (motorkáři, jezdci na koních, běţkaři, cyklisty a dalšími pohybujícími se mimo cesty a volně pobíhajícími psi).
Důvodem je potřeba zvěře v klidu se 4 - 8x za den napást a v klidu odpočívat. Pokud jí toto není umoţněno a je zahnána do porostů a
mlazin (zejména v lese) působí nadměrné škody na těchto porostech. Přílišným rušením zvěře se tedy neukázněný návštěvník podílí
na škodách způsobených zvěří a působí tím finanční ztrátu svým spoluobčanům.
Naši členové, hosté a adepti odpracovali v minulém roce 2.327 brigádnických hodin, coţ je 93 hodin na člena včetně
důchodců ve finanční hodnotě 116.350,- Kč.
Spotřebovalo se krmivo (75q krmné řepy, 40q ječmene, 60q vojtěškového sena, 2q soli, 10q podzimní jadrné směsi, 1q medikované
krmné směsi) v hodnotě 45.000,- Kč.
Bylo uloveno 32 ks srnčí zvěře, 15 ks dančí zvěře, 6 ks černé zvěře, 139 zajíců a 10 baţantů.
Výtěţek z prodeje zvěřiny byl pouţit na nákup krmiva, provoz honitby a nájem za honitbu.
Děkuji členům Mysliveckého spolku Stará Ves za práci pro myslivost v minulém roce a popřát jim do nového mysliveckého
roku mnoho zdraví a úspěchů v mysliveckém i osobním ţivotě.
Dále bych chtěl poděkovat za přízeň obecním úřadům ve Staré Vsi, Přestavlkách a Dobrčicích, našim honcům, trubači panu
Honzovi Pavelkovi, vlastníkům honebních pozemků a ostatním přátelům myslivosti.
Myslivosti zdar!
Ing. Stanislav Hejník
předseda MS Stará Ves

PROSÍM NEDOTÝKAT SE
Váţení spoluobčané,
po dlouhé, na sníh bohaté, zimě se nám konečně otevřelo jaro. Pole máme oseta jařinami,
ty první se uţ krásně zelenají, příroda je plná ţivota. O Velikonocích pokvetou poslední stromy, první poslové jara, lýkovce, sněţenky,
petrklíče, jsou ti tam...
Toto všechno je vidět na první pohled. Co je však našemu zraku skryto? Volně ţijící ptáci
a zvířata sotva přeţili hladovou zimu a nyní jsou v plném procesu rozmnoţování. Zkrátka příroda kolem vás je teď plná mláďat. Proto
zvaţujme kaţdý krok mimo cestu, kaţdé odvázání svého mazlíčka z vodítka... Nebuďme k nim bezohlední!
Při pobytu v přírodě se můţe stát, ţe naleznete mladé zajíče, srnče či obsazené hnízdo. Mláďata srstnaté zvěře se brání před nepřáteli
strnulým přitlačením k zemi, protoţe v prvních dnech ţivota nedokáţou utéct. Proto pokud jej najdete, nedotýkejte se ho! Dotykem
ruky se přenese lidský pach na tělo mláděte, jeho matka jej kvůli tomu opustí a mládě uhyne. Rychle a tiše odejděte a vše bude
v nejlepším pořádku. Podobně, pokud najdete hnízdo, také urychleně opusťte místo, kde se nachází.
Budete-li mít ale pocit, ţe něco není v pořádku, oznamte to prosím na obecním úřadě a ten uvědomí mysliveckého hospodáře
či jiného myslivce a oni uţ ostatní záleţitosti zajistí.
Jménem letošních mláďat děkují myslivci!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝZNAMNÉ ŢIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!
ÚNOR

LEDEN

BŘEZEN

DUBEN

Rušikvasová Vlastimila

Čada Jaroslav

Zakopalová Boţena

Rozsypalová Marie

Sklenářová Ludmila

Zemánková Ludmila

Servusová Marie

Ocelák Josef

Šiška Jaroslav

Zanášková Ludmila

Zanášková Marie

Fišnar Karel

Vybíralová Iva

Skácelíková Pavlína

Černošková Miroslava

Dohnalová Jana

Vítková Eva

Popela Augustin

Čierna Dagmar

Fišnarová Vlasta

Bakalík Antonín

Zanáška František
Slaměníková Marie

Přistěhovaní – leden aţ březen
Bártek Aleš
Bártková Sylva
Jančík Petr
Jančíková Věra

Zemřelí:

Stanislav Zemánek

Odstěhováni – leden aţ březen
Ondruška Jan
Vodička Zdeněk
Klvaňa Michael
Klvaňa Zdeněk
Pluháček Martin
Pluháčková Martina
Pluháčková Martina ml.
Pluháčková Michaela

