Informace
obèanùm
obce
Rekonstrukce
silnice I. tøídy

Hody
a jak dál?

Váení spoluobèané,
uplynul dalí rok, ve kterém jak
jsme vichni vidìli, se v naí obci udály velké zmìny.
Mám na mysli generální opravu
veøejného osvìtlení prùtahu obcí
a dokonèení opravy místního rozhlasu, které se uskuteènily na jaøe. Dalí, jetì vìtí akcí, která byla zapoèata
v srpnu, je rekonstrukce starého øádu
vodovodu na Kamencích, Pod ulièkou a k zastávce.
S touto akcí byla spoleènì zahájena I. etapa budování obchvatu vodovodu pro okolní obce. V letoním
roce má být provedena èást pøes
obec. V pøítím roce se bude pokraèovat II. etapou, pøivadìèem
z vodojemu pøes Starý a Újezdy.

Urèitì nejvìtí akcí letoního
roku je generální oprava silnice
I. tøídy a èásti chodníkù v obci.
Vím, e to mnoha obèanùm zpùsobilo nemalé komplikace, ale tak
rozsáhlá akce nemohla být provedena jetì v kratím termínu.
Dìkuji vem obèanùm za trpìlivost a spolupráci pøi tìchto nároèných akcích. Doufám, e vichni
pochopí, e ve dìláme pro obèany a pro zkrálení prostøedí v naí
obci. Pøeji Vem obèanùm veselé
vánoce a mnoho zdraví v novém
roce.
MVDr. Vladimír dánský
starosta obce
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Výdaje za rok 2004
1. Rekonstrukce veøejného osvìtlení
2. Rekonstrukce místního rozhlasu  druhá èást
3. Zmìna územního plánu
4. Oprava havarijního stavu kanalizace
5. Termoregulace topení ve kole
6. Malování školy
7. Výmìna osvìtlení ve kole
8. Splátka úvìru

400.000,- Kè
68.000,- Kè
80.000,-Kè
150.000,- Kè
200.000,- Kè
67.000,- Kè
25.000,- Kè
560.000,- Kè

Akce z jiných zdrojù
1. Rekonstrukce vodovodního øádu
2. Rekonstrukce silnice I. tøídy

1,6 mil. Kè
15 mil. Kè

hradí VaK Hodonín
hrazeno z fondù EU

Kulturní akce 2004
17.1. Myslivecký ples - Myslivecké sdruení
Stará hora Stráovice zahájilo kulturní
akce roku 2004 Mysliveckým plesem, který byl obohacen tombolou a zvìøinovými
specialitami. Hrála Kostelecká pìtka. Poøadatelé dìkují vem sponzorùm za dary
do tomboly.
7.2. Makarní ples  TJ Sokol Stráovice uspoøádala Makarní ples, který byl také zpestøen bohatou tombolou. K pøíjemné
atmosféøe pøispìla kapela Duo Vávra. Za
hodnotné pøíspìvky do tomboly dìkují
vem sponzorùm poøadatelé.

Beseda s dùchodci

14.2. Dìtský karneval  Za týden po dospìlých se bavily i dìti. Pro nì pøichystaly paní
uèitelky základní a mateøské koly Dìtský
karneval s diskotékou, tombolou a soutìemi, za které byly dìti odmìnìny sladkostmi.
15.2. Beseda s dùchodci  Následující den
patøila tìlocvièna koly naim starím spoluobèanùm. Se svým programem pøily potìit dìti základní koly. Úèastníci si
vyslechli pøednáku o zdravé výivì. O hudbu a zpìv se postarali starostové Miroslav
Fridrich a Vladimír dánský.
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20.2. kolení øidièù  Obecní úøad zajistil pro
obèany naí obce kolení øidièù. I kdy
skoro v kadém domì je alespoò jedno auto, kolení se zúèastnilo jen 17
obèanù.
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29.2. Divadlo  Navtívili jsme Mahenovo divadlo v Brnì, kde jsme zhlédli divadelní pøedstavení Lucerna.

vystoupily enské a muské pìvecké sbory, hrála kapela DANCE RANCH, pro
dìti byly pøipraveny rùzné atrakce.

11.4. Ochutnávka vín  Jako ji kadoroènì
pøichystal SDH tradièní velikonoèní ochutnávku vín. Èlenové sboru dìkují vem za
darované vzorky vín.

26.9. Vítání dìtí  V letoním roce bylo mezi
obèany Stráovic pøivítáno 5 dìtí. Kulturní
program pod vedením paní øeditelky pøipravili áci základní koly.

23.5. Oslava dne matek  S pøáním pro své
maminky a babièky vystoupily dìti mateøské a základní koly, dívky aerobiku a jako
hosté vystoupily dìti ze dánic.
17.7. Letní myslivecká noc  Myslivecké sdruení  Stará hora Stráovice uspoøádalo
Letní mysliveckou noc se zvìøinovými specialitami. K tanci hrála Kostelecká pìtka.
7. a 8.8. Krojované hody  Stráovská mláde
poøádala krojované hody s vìncem a káèerem. Hudbou je doprovodila dechová
hudba Sobuláci. Poèasí se vydaøilo.

Vítání dìtí
20.11. Kateøinská zábava  Kateøinskou zábavu se zástìrkou uspoøádali stárky a stárci
se svými rodièi. Vystoupení Kaèí a dechová hudba Sobuláci pøispìla k veselé náladì vech pøítomných.
19.12. Vánoèní zpívání  Kulturní komise, obecní
úøad spolu se áky M a Z pøipravují vánoèní zpívání u stromku v kulturním areálu.

Krojované hody

Vánoèní zpívání

28.8. Tradièní selost lidu  Mikroregion BABÍ
LOM uskuteènil pro obyvatele mikroregionu selost na kopci Babí lom. V programu
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Hody ve Stráovicích - a jak dál?
Kadý èlovìk má jiný náhled na kadou akci,
která se v naí obci koná. Nebudeme dále rozpitvávat pro a proti, jestli uspoøádat hody v srpnu
nebo v listopadu. Kadý má svoji pravdu.
Kulturní komise a zastupitelstvo obce na základì ádostí mládee rozhodli, e na pøítí rok
uspoøádáme v naí obci:

 6. srpna 2005
- Hodovou zábavu
• 5. a 6. listopadu 2005-Velké krojované hody
 26. listopadu 2005 - Kateøinskou zábavu
Pevnì doufáme, e mláde, která byla iniciátorem ádosti o pøesunutí krojovaných hodù na
listopad, se v pøítím roce hodù zúèastní v kroji
v co nejvìtím poètu.

Z èinnosti Mikroregionu BABÍ LOM
Jak jistì víte, nae obec je souèástí Mikroregionu BABÍ LOM spoleènì s 10 obcemi a Mìstem Kyjovem. Jednou ze zvlátností mikroregionu
je, e ádná obec nebývá hlavní ani støedisková . Tato koncepce vznikla inspirací z Rakouska
a Bavorska, pøed nìkolika málo lety na podmìt
venkovu oddaného ministerského úøedníka.
Hlavním úèelem vytváøení mikroregionù je, aby
i malé obce tím, e se spojí ve vìtí celky dosáhly
na peníze ze strukturálních fondù EU, které jsou
poskytovány jen vìtím celkùm.
V letoním roce se ná mikroregion zapojil do
programu LEADER+EU, jeho hlavním organi-

zátorem byl Mikroregion Nový Dvùr. Pro rok
2004 nám byla poskytnuta dotace 20.tis. Kè. Tuto
rozhodla schùze mikroregionu proinvestovat na
výrobu lavic a stolù na rùzné spoleèenské akce
obcí mikroregionu.
V letoním roce byly poøádány kulturní akce
v Bukovanech (nae spoluúèast na otevøení mlýna) a ve Stráovicích Selost lidu Mikroregionu
BABÍ LOM“.
Dalí plánovaná akce v eleticích na daòkárnì se pro nepøízeò poèasí neuskuteènila.
Pro pøítí období bude nutné sehnat manaéra mikroregionu.

Plán OÚ na rok 2005
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oprava komunikací
zalesnìní uloitì inertního materiálu
v Lúèkách
obnova dopravního znaèení na místních
komunikacích
majetkoprávní vypoøádání pozemkù pod
cestou na Babí lom
zhotovení projektové dokumentace
èistièky odpadních vod a odkanalizování
pøedládìní chodníkù
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Jak
Jak probìhly
probìhly volby
volby vv letoním
letoním roce
roce vv naí
naí obci
obci
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané dne 11.  12.6.2004
Poèet osob zapsaných do výpisu ze seznamu volièù celkem
Poèet volièù, kterým byly vydány úøední obálky
Poèet platných hlasù
Název politické strany

436
154
154
poèet hlasù

SNK sdruení nezávislých a Evroptí demokraté
Èeská strana sociálnì demokratická
Obèanská demokratická strana
Strana zelených
"Sdruení nestraníkù"
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropì
Køesanská a demokratická unie - Èeskosl.strana lidová
Pravý Blok - str. za ODVOLATELNOST politikù, REFERENDA
Strana zdravého rozumu
UNIE LIBERÁLNÍCH DEMOKRATÙ
Komunistická strana Èech a Moravy
NEZÁVISLÍ

12
7
36
3
3
1
2
26
1
1
1
42
19

Výsledky voleb do zastupitelstev kraje konané dne 5. a 6.11.2004
Poèet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu volièù
Poèet volièù, kterým byly vydány úøední obálky
Poèet platných hlasù
Název politické strany

poèet hlasù

Køesanská a demokratická unie - Èeskosl. strana lidová
Sdruení nezávislých kandidátù
Zelená pro Moravu
NEZÁVISLÍ
Obèanská demokratická strana
Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politikù,
REFERENDA a PØÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET
Èeská strana sociálnì demokratická
Koalice Jiní Morava
Evroptí demokraté
Komunistická strana Èech a Moravy
Z a OÚ Stráovice dìkuje vem
obèanùm za sbìr starého papíru. Celkem
bylo za 4 svozy sebráno 5260 kg. Nae
kola za vydìlané peníze zakoupila
fotoaparát.

436
153
145

48
4
7
6
36
1
13
1
1
28

Moudøe se vyjadøovat je tìké,
ale moudøe mlèet je jetì tìí.
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Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ÈR konané dne 5. a 6.11.2004 - I. Kolo

Poèet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu volièù
Poèet volièù, kterým byly vydány úøední obálky
Poèet platných hlasù
Jméno a pøíjmení

436
151
139
poèet hlasù

Pøemysl Rùièka
Frantiek Tøíska
Alena Venhodová
Josef Kaòa
Jiøí Kubrický
Petr Kozánek
Antonín Zralý
Josef Èerný

7
10
47
24
6
8
26
11

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ÈR konané dne 12. a 13.11.2004 - II. Kolo

konané dne 12. a 13.11.2004 - II. kolo
Poèet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu volièù
Poèet volièù, kterým byly vydány úøední obálky
Poèet platných hlasù
Jméno a pøíjmení

poèet hlasù

Alena Venhodová
Josef Kaòa

54
26

Víte, e ...
 za 3/4 roku naprelo celkem 418 mm v bøeznu 60mm, v dubnu 20mm, v kvìtnu
40mm, v èervnu 114mm, v èervenci
24mm, v srpnu 17mm, v záøí 49mm,
v øíjnu 58mm, v listopadu 36mm
 ná obèan Václav Svoboda úspìnì soutìil v televizní soutìi Èeské televize
AZ Kvíz 
 v letoním roce obecní úøad se základní
a mateøskou kolou uspoøádal 4x sbìr
starého papíru, jeho výtìek byl vìnován pro potøeby koly
 na rok 2006 pøipravujeme v naí obci
oslavu 875 let od první písemné zmínky
o naí obci. Tato oslava bude spojena se
sjezdem rodákù. O pøípravách budeme
obèany informovat a budeme ádat o spolupráci
 MUDr. Pavel Hojaè nechal zrenovovat
køí naproti Sportlandu BABYLON.
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82
80
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ZE IVOTA NAÍ KOLY
Vesele do koly, vesele ze koly,
vesele vichni jdem , do práce kadý den.
I nám se otevøel nový kolní rok 2004-2005
zvesela.Slavnostnì jsme pøivítali nae nové prvnáèky, kteøí pøili spolu s rodièi otevøít svùj první
kolní rok. Starí spoluáci jim podali pomocnou
ruku a tak jsme se mohli plni elánu a nadení pustit do práce.
I kdy nás není ve kole mnoho, o to více èinností jsme si na letoní kolní rok naplánovali. Divadla, soutìe, výstavy, besedy, výlety, táboráky,
makarní karneval, To ve je teprve pøed námi.
Pøesto se nám nìkolik akcí ji podaøilo uskuteènit. Jednou z nich bylo Vítání dìtí do ivota,
kde jsme svým krátkým programem pøispìli
k pøíjemné atmosféøe slavnostního odpoledne, dále
Dýòové straení s výrobou straidýlek z dýní, pod
zátitou mateøské koly, se uskuteènilo i za nepøíznivého poèasí, jen táborák nám chybìl. Také
I. Výstava ovoce a zeleniny s názvem Podzim
u nás doma, se nám vskutku vyvedla. Dìti, vichni
zamìstnanci koly, rodièe i ostatní obèané nám pomohli svými pøíspìvky vytvoøit krásnou podívanou .

Vìøíme, e ti kteøí nai výstavu navtívili, byli
spokojeni a pøijdou se podívat i pøítí rok.
Není moné vyjmenovat vechny aktivity,
které nás letos èekají, vak vìøte, e jich nebude
málo, nebo áci pracují s velkou chutí a elánem,
o èem svìdèí i jejich témìø stoprocentní úèast
na vech èinnostech koly.
V mimokolní èinnosti se zapojují do sportovního a poèítaèového krouku, kde zdokonalují své znalosti a dovednosti v rùzných oblastech.
Mgr. Hana Plachá
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Likvidace odpadù
DSO Severovýchod (firma EKOR s.r.o. Kyjov) je nucen v pøítím roce zvýit poplatky za odvoz odpadù. Souèasná cena se drela ji od roku
2002.
Od 1.5.2004 vak dolo ke zmìnì DPH, kdy se
DPH z 5% zvýila na 19%. Tento rozdíl byl pro
letoní rok uhrazen z rozpoètu obce. Dalí navýení obnáí poplatek za skladování odpadu na skládce v Tìmicích o 100,- Kè/t od roku 2005.
V neposlední øadì je zde nárùst nákladù na svoz
odpadu (pohonné hmoty, mzdy).

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
1.10.2005 schválilo zachování odvozu odpadù
z naí obce 1x za týden. Poplatek bude èinit 340,Kè na 1 osobu a rok. Do tohoto poplatku je zapoèítáno uloení nebezpeèného odpadu ve Sbìrném
dvoøe firmy Ekor Kyjov, odvoz kontejnerù se starými hadry a smìsný odpad.
Doufáme, e vichni obèané pochopí toto navýení. Víme, e je to nepøíjemné, ale chceme, aby
se odpady odváely pravidelnì 1x za týden a nedocházelo k vytváøení èerných skládek v okolí naí obce.

Èinnost sboru dobrovolných hasièù
Letoní rok zaèal pro ná sbor smutnou událostí. 8. ledna zemøel ná dlouholetý èlen bratr Josef Kolaja. Rozlouèili jsme se s ním 13. ledna ve
smuteèní síni Mìsta Kyjova. Odeel z naich øad
náhle a zbyla po nìm v naich øadách mezera.
Naí první vìtí akcí byla tradiènì velikonoèní ochutnávka vín se zábavou. Pøila prùmìrná
návtìva lidí. koda, e ne vichni pochopili, e
výdìlek z této zábavy pomáhá udret provoz naí
organizace v chodu. Pravdìpodobnì to byla poslední ochutnávka vín, kterou jsme poøádali, protoe
zákony Evropské unie pøinesly taková opatøení, e
vyhovìt jim, je nad organizaèní síly a finance naeho sboru.
V kvìtnu odeel z naich øad ná dalí èlen
bratr Jaroslav Poøízek. Jako pøispívající èlen nám
byl vdy ochoten pomoci pøi kulturních programech,
které jsme poøádali.
V našem pracovním programu bylo jako
vdy èitìní hasièské nádre (koupalitì), které
probìhlo 8. kvìtna. Za úèasti 7 èlenù sboru a 8
brigádníkù z øad mládee. Musíme pøiznat, e nepoøádku a odpadkù v koupaliti ubylo. Je vidìt, e

kdo z mladých dojde jednou na pomoc, rozmyslí si,
zda bude svou práci nièit.
V letoním roce jsme absolvovali dvì hasièské soutìe. 29. èervna ve dánicích, zde nae
drustvo skonèilo na 6. místì. 5. èervence byla
soutì ve Vìteøovì. Zde jsme obsadili sluné 3.
místo. Bìhem tohoto roku jsme získali tøi nové èleny  Eduarda Kaniu, Pavla Bártu a Romana Miklie. Dále nám obecní úøad sehnal nádr na vodu o
objemu 1 m3 a nemusíme prosit okolní sbory o zapùjèení. Nae vozidlo AVIA 31 a pøísluenství se
nachází v dobrém stavu a technika je pøipravena
zasáhnout. Za to bych chtìl podìkovat Petru Dubnému, Frantiku Hlaváèovi a Tomái Bártovi, kteøí
vìnují svùj èas na údrbu a provozuschopnost naší
techniky.
Váení spoluobèané, blíí se konec roku,
který nám pøinesl dobré i patné situace. Vìøím,
e pøítí rok bude pro vechny lepí. Proto Vám
jménem Sboru dobrovolných hasièù ve Stráovicích pøeji hodnì úspìchù a spokojenosti v roce 2005.
Václav Svoboda starosta SDH

Myslivecké sdruení Stará hora Stráovice
V letoním roce se myslivecké sdruení plnì
vìnovalo péèi o zvìø. Po jarním sèítání zvìøe jsme
konstatovali udrení kmenových stavù zvìøe a to
srnèí, zajeèí a baantí. V zimním období èlenové
zabezpeèovali pøikrmování zvìøe, v letním období
jsme se zamìøili na opravu krmných zaøízení
a v období sucha bez deových sráek dovozu
vody zvìøi.
Nejnároènìjí úkol z hlediska èasu, byla rekonstrukce pùdy myslivecké chaty. Do souèasné
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doby byly ukonèeny stavební úpravy, obloení a
zateplení chaty a její vytápìní. Celkem nai èlenové odpracovali 810hod. na úpravách myslivecké
chaty.
Zorganizovali jsme dvì kulturní akce:
• v lednu – myslivecký ples
 v èervenci  letní noc.
Dle ohlasu návtìvníkù byly tyto akce úspìné.
MS Stráovice se v dalí èinnosti bude zamìøovat na péèi o zvìø a její ivotní podmínky.
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Dále chceme jako dosud spolupracovat
s podnikem ZEMAGRO Stráovice, který pomáhá se zajiováním krmivové základny pro zvìø.
Dalí spolupráce musí být i s obcí Stráovice, která vytváøí dobré podmínky pro rozvoj naeho sdruení. Chceme i tímto podìkovat

zastupitelstvu obce a vedení podniku ZEMAGRO.
Zároveò Vás chceme vechny pozvat na
II. Myslivecký ples, který se bude konat
15.1.2005.
Jindøich mehlík hospodáø MS

TJ Sokol Stráovice
Fotbalový rok 2004
Do jarní sezóny rozehraného roèníku 20032004 soutìe Okresního pøeboru vstoupilo drustvo muù se ziskem 15 bodù a skórem 20 : 20
na ne zrovna bezpeèném 9. místì. V zimì jsme
vak nezaháleli, a proto jsme si pøed oèekávanými jarními fotbalovými bitvami i vìøili. Nebylo to
vak vùbec jednoduché a po 8. kole jsme se ocitli
dokonce na 12. místì ze ètrnácti mustev, co by
v tu chvíli znamenalo dokonce sestup o soutì ní.
K posunu do klidnìjích vod jsme se odrazili dùleitým vítìzstvím ve Stránici, v den neèekaného
úmrtí naeho dlouholetého èlena a pøedsedy Jaroslava Poøízky, kterému jsme moc chtìli právì
vítìzství vìnovat. Úspìným závìrem jarního kola
jsme pak Okresní pøebor udreli a dosáhli krásného 8. místa se 34 body a skórem 44 : 49. Mezi
nejlepí støelce jara se zapsali Ondøej Vymazal
(5 gólù), Petr Pelikán (4), Martin Kolaja (4) a
Petr Markus (3).
Do podzimní sezóny roèníku 2004-2005
jsme se úspìnì posílili a hlavnì jsme rozíøili soupisku hráèù. V nìkterých zápasech pak nae zkuené mustvo pøedvádìlo velmi dobrý fotbal a i
jasné favority dokázalo zmáèknout a tìce potrápit. Hráli jsme útoènì, co se nám vak nìkdy
i nevyplatilo a výsledek pak byl a pøíli krutý. Je
velmi cenné, e jsme nae stráovické høitì promìnili v nedobytnou tvrz, kterou v této sezónì
nikdo nedobyl a dokonce si neodvezl ani bodík.
To se nám nepovedlo u dlouhou øadu let a nai
fanouci, kterým dìkujeme za podporu, si takovou odmìnu urèitì zaslouili. I kdy nae vítìzství
byla nìkdy velmi hubená a výsledek do poslední
minuty otevøený. A tabulka? Nádherné 4. místo,
20 bodù a pasivní skóre 17 : 20. Zùstáváme vak
pevnì na zemi. Pøi obrovské vyrovnanosti soutìe nás od sestupových míst dìlí pouhých 7 bodù
a jaro tak vlastnì bude opìt tvrdým bojem o
záchranu.

Cesta vede pøes zlepení støelecké potence,
promìòování ancí a lepí fyzickou kondici. Pøípravu zahájíme opìt hned po Novém roce. Nejlepími støelci podzimu byli Ondøej Vymazal (7
gólù) a Petr dánský (3). Pochvalu si vak zaslouí vichni hráèi vèetnì brankáøù a tìch, kteøí
se na høitì v zápase pøíli nedostanou. A také ti,
kteøí jsou vidìt jetì ménì: výbor, hospodáø,
sponzoøi a vùbec vichni, kteøí jsou v dnení dobì
ochotni dìlat zadarmo nìco navíc. I kdy je to
jen fotbal.
Miroslav imeèek trenér

áci
áci TJ Sokol Stráovice hrají okresní soutì
skupiny A. Umístili se na 8. místì s pasivním skóre 29:50 a získali 11 bodù. Nejlepí støelec byl
Juriga s 18 góly.
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Informace občanům obce Strážovice

Spoleèenská kronika
Statistika k 30.11.2004
Bìhem roku se 15 obèanù pøistìhovalo
a 4 odstìhovali. K 30.11.2003 mají Stráovice
554 obyvatel.
V roce 2004 byly uzavøeny 3 sòatky.
Michal Chytil
Tereza Vinklárková
Martin Rösch
Martina dánská
Jiøí Prágr
Kamila Elznerová
Miroslav Ondøíek Marie Daòková
David Polcr
Lucie Viktorýnová
Všem srdečně blahopřejeme
V roce 2004 se narodily 2 dìti
Jakub Zapletal
Michaela Brídlová

è. 26
è. 185

Všem přejeme šastné vykročení do života
V roce 2004 zemøelo 7 obèanù
Josef Kolaja
Jan Hromek
Frantika Kolajová
Marie Schovancová
Jaroslav Miklas
Jaroslav Poøízek
Josef Lefner

è. 5
è. 34
è. 7
è. 135
è. 138
è. 47
è. 104

JUBILEA V ROCE 2005
50 let

Holeèková Andìla
Horák Jaroslav
Jambor Josef
Kostihová Eva
MUDr. Lexa Pavel
Lilková Helena
Polcr Frantiek
Seloucký Emil
rédl Ladislav
Válka Miroslav
Vavruková Ludmila
10

60 let
Bártlová Vìra
Hromek Jan
Lefnerová Marie
Mück Karel
Pøíkazský Josef
Seïa Vincenc
Sotoláøová Ludmila
70 let
Langer Rostislav
Svobodová Frantika
Balaja Frantiek
Hojaèová Milada
75 let
Kocourková Jarmila
Pekárková Anna
Strmisková Ludmila
Viktorýnová tìpánka
80 let
Chromá Ludmila
Okùnek Josef
Slovák Josef
81 let
Bárta Bedøich
Koneèná Aloisie
82 let
Balatíková Jiøina
Chromá Aneka
Chromý Antonín
Kuèera Frantiek
Nìmcová Anna
Novotná Emilie
83 let
Kuèerová Marie
Osièka Václav
84 let
Lefnerová Marie
Novotný Frantiek

85 let

174
34
70
26
93
101
165

è. 181
è. 3
è. 106
è. 121
è.
è.
è.
è.

64
91
116
73

è. 157
è. 17
è. 148
è. 32
è. 56
è.
è.
è.
è.
è.
è.

21
74
61
86
40
49

è. 86
è. 57
è. 67
è. 49

Kostihová Antonie
86 let
Kolaja Josef
Výleta Josef

è. 7
è. 44

Hofmanová Aneka
Hromková Ludmila

è. 113
è. 34

87 let

è. 123
è. 141
è. 164
è. 152
è. 175
è. 173
è. 153
è. 105
è. 118
è. 147
è. 8

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

è. 152

Všem srdečně blahopřejeme
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