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Vážení spoluobčané,
letošní způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, jak praví klasik. Troufám si tvrdit, že společnost je již ze všech
změn a pravidel, vládních rošád a střídání ministrů buď unavena, nebo v lepším případě pobavena. Jsem ale velmi
rád, že se v tomto zpravodaji konečně po náročném období zase objevuje rubrika PLÁNOVANÉ AKCE.

Sbor dobrovolných hasičů se v posledních dnech musel rozhodnout, zda uspořádat tradiční pouť s taneční
zábavou, či nikoli. Vzhledem k postupnému rozvolňování restrikcí se nakonec výbor hasičů rozhodl tuto
společenskou akci uskutečnit. Živá hudba kapely Vjetef Vás přivítá v pátek 25. července ve 20 hodin na návsi.
V sobotu rovněž zveme všechny občany k posezení pod stany na návsi s reprodukovanou hudbou. Občerstvení bude
tradičně zajištěno. Taktéž jste zvání v neděli 27. července.

Zakoupením vstupenky (hnědé pásky viditelně umístěné na ruku) budou návštěvníci zároveň prokazovat,
že nemají žádné příznaky nemoci covid-19, a tímto bude také prohlášeno, že splňují jednu z níže uvedených
podmínek:

absolvování antigenního testu v posledních 72 hodinách nebo v posledních sedmi dnech PCR testu
s negativním výsledkem,
prodělání onemocnění covid-19 (ve lhůtě do 180 dnů zpětně),
započaté, nebo ukončené očkování proti onemocnění covid-19 (21 dní po první dávce, nebo ukončené
očkování).

a)

b)

c)

Tradiční atrakce pro děti budou v provozu. Upozorňuji na pravidla pro vstup ke kolotočům, která jsou pro
tuto chvíl i stanovena následovně: negativní test z oficiálního odběrového místa, kterým se zákazník musí prokázat
u vstupu (pokladny). Další případné kontroly provádějí pracovníci hygienické stanice nebo policie. Aby se mohl
občan zúčastnit nedělní poutě, musí být testován jeden či dva dny před tímto dnem (tedy v pátek nebo v sobotu).
Pro děti testované ve školách je nutné dobrozdání rodičů, které bude možné vyplnit na místě.

Děti do 6 let nemusí mít respirátory ani roušky. Děti od 6 do 18 let musí mít respirátor nebo roušku.
Pro všechny zákazníky nad 18 let je povinný respirátor. Kapacita l idí na tomto místě je omezena na 150 osob.

Od počátku června má každý občan nárok na čtyři antigenní testy měsíčně a dva PCR testy měsíčně plně
hrazené pojišťovnou. Jejich provedení je nutné absolvovat v některém z testovacích center. Na obecním úřadě jsou
stále v dostatečném množství k zakoupení testy za 70,- Kč a respirátory za 10,- Kč.

Dovolím si odhadnout, že kvůli těmto omezením se letošní pouť pravděpodobně odehraje formou rodinných
sešlostí, společných grilování v pohodě bezpečného prostředí domova. Vidím jako nesmyslné překotné rozvolňování
opatření. Vláda nechce před volbami upřít l idem možnost dovolené u moře či j iné příležitosti, snad se po zvýšené
mobil itě l idí nebudeme muset opět na podzim odebrat do svých „karantén‟. Tak či tak si užijte léto, odpočiňte si
a hlavně buďte zdraví. Pokud přeci jenom budete cestovat do vzdálenějších končin, přeji Vám pohodu, hezké
zážitky a hlavně negativní testy na covid-19!

Váš starosta Zdeněk Souček
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Odbahnění a rekonstrukce Panáčkova rybníku byla dokončena v řádném termínu a dle rozpočtu.
Momentálně dokončujeme administrativní úkony spojené se závěrečným vyhodnocením akce vůči poskytovateli
dotace, dne 26. června nás pak čeká kolaudace celého díla. Pohledem na rekonstruovaný rybník můžeme
konstatovat, že se dílo povedlo na jedničku. Děkujeme tímto firmě SOFI stav s.r.o. za provedení akce. Hráz bude
ještě osazena lavičkami pro posezení a odpočinek. Vzhledem k nátoku čisté vody není vyloučeno, že rybník
po mnoha letech opět nabídne možnost koupání, jak tomu v minulosti bývalo.

KOLAUDACE PANÁČKOVA RYBNÍKU

PROJEKTY

Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat dne 25. července 2021 na taneční zábavu s hudební
skupinou Vjetef od 20 hodin na návsi.
SDH si dále dovoluje pozvat všechny občany dne 26. a 27. července 2021 k posezení s občerstvením
na návsi v sobotu i v neděli vpodvečer.
Vítání občánků narozených v roce 2020 a 2021 je plánováno na září 2021 v případě příznivého
epidemického stavu. Rodiče dětí obdrží pozvánku od obce Rudíkov.

PLÁNOVANÉ AKCE:

•

•

•
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V minulých číslech zpravodaje jsme informovali o nutnosti rekonstrukce budovy obecního úřadu. Tuto
stavební akci bohužel nebude možné prozatím zahájit, důvodem je nepřidělení dotace z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova do 3000 obyvatel, do něhož jsme podávali projektovou žádost.

Obrovský přetlak žádostí, který čítal 3645 projektů z celé republiky, se dožadoval částky přes 9,6 mil iard
korun. Rozděleno však bylo 6,3 mil iard korun. Konkrétně do podprogramu zaměřeného na rekonstrukce obecních
budov bylo podáno 858 žádostí, podpory dosáhlo 251 projektů. Bylo nám doporučeno žádost opakovaně podat
do podzimní výzvy, kde se předpokládá dodatečné doplnění finančních prostředků do programu.

Jakékoliv práce většího rozsahu na budově obecního úřadu se proto letos nezahájí. Dalším nepříznivým
faktorem pro rekonstrukci je stoupající cena stavebních materiálů. Budeme se i nadále snažit získat prostředky,
abychom v dohledné době mohli započít „omlazující proces‟ budovy.

REKONSTRUKCI OBECNÍHO ÚŘADU MUSÍME ODLOŽIT

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OSVĚTLÍME MODERNÍMI LED PANELY

Žádost v programu Sportoviště 2021 (financované Fondem Vysočina), kterou jsme podali s cílem osvětl it
multifunkční hřiště u základní školy, byla vyhodnocena příznivě. Hodnotitelé dali našemu projektu dostatečný počet
bodů, aby byl podpořen částkou 88.000,- Kč, která pokryje cca 40 % nákladů . Hřiště s umělým povrchem
bude kvalitně nasvíceno osmi výkonnými LED světlomety umístěnými na šesti stožárech o výšce devět metrů. Jeden
LED světlomet (zn. LED SYLVEO 30000LM WIDE 4000K) stojí cca 16.000,- Kč s DPH, cena devítimetrového stožáru
s patkou se pohybuje také kolem 16.000,- Kč. Realizace se musí uskutečnit do konce roku 2021.

TŘÍDĚNÍ U PATY DOMU - DALŠÍ NÁDOBY K DISPOZICI

Ve spolupráci s ESKO-T jsme připravil i pro dalších čtyřicet domácností sady nádob pro třídění odpadů. Žlutá
nádoba (240 l) na plasty, modrá nádoba (120 l) na papír a zelená nádoba (120 l) na sklo. Domácnosti, které budou
mít zájem si nádoby přistavit k domu, se mohou přihlásit na obecním úřadě. Zejména vyzýváme Vás, kteří máte
daleko k třídicím hnízdům v obci. Nádoby budou domácnostem zapůjčeny bezplatně a přistaveny k domu obecními
zaměstnanci.
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SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ A APARTMÁNY K UBYTOVÁNÍ

Právě uplynul rok a dva měsíce od prvního kopnutí do země! Dne 8. června letošního roku se zadařilo
budovu zkolaudovat a následně byl krajskou hygienickou stanicí schválen provozní řád ubytování. Tím můžeme celý
objekt začít využívat. Věříme, že ubytovací služby pomohou sportovní zázemí provozovat za rozumné náklady.

Nezanedbatelnou měrou se na samotném vnitřním vybavení podílejí samotní fotbalisté vlastními prostředky
vydělanými na tanečních pouťových zábavách a občerstvením na hřišti. Kompletní vybavení šesti apartmánů
pro celkem 22 osob znamenalo prozatím nakoupit nábytek a drobný materiál za bezmála
300.000,‒ Kč, které fotbalisté do projektu dávají ze svých zdrojů a darů členů fotbalového klubu. Další prostředky
bude klub investovat do vybavení šaten hráčů, dětí a mládeže.

Celkem čtyři šatny je třeba vybavit pro převlékání. Zkoušíme sice získat dotaci z Národní sportovní agentury,
naše žádost čeká na hodnocení již od 25. února 2021, avšak stále neznáme výsledek. Vnitřní vybavení šaten,
posilovny a sauny budeme tedy řešit postupně dle toho, jak budeme schopni složit finanční prostředky z dotací
či ubytování v apartmánech.

Mimo sezónu jsou ceny nižší, a to takto:

1 osoba samostatně na apartmánu 550 Kč/osoba/noc, 440 Kč/osoba/noc,
2 osoby na apartmánu 450 Kč/osoba/noc, 360 Kč/osoba/noc,
3 osoby na apartmánu 390 Kč/osoba/noc, 310 Kč/osoba/noc,
4 osoby na apartmánu 360 Kč/osoba/noc, 300 Kč/osoba/noc.

Telefonní kontakt na paní Lenku Pažourkovou, provozní vedoucí objektu, je 773 030 311. Můžete ji
kontaktovat i v případě, že potřebujete pronajmout orlovnu či sokolovnu.

Slavnostní otevření nových kabin a apartmánů, či chcete-l i „den otevřených dveří‟, plánujeme na měsíc
srpen. O termínu budeme informovat.

Apartmány můžete také využít pro ubytování známých, například při pořádání rodinných oslav s možností
pohodlně přespat v nových moderních prostorech. Cenová relace je nastavena příznivě vzhledem ke standardu
ubytovací kapacity a veškeré informace naleznete na webových stránkách www.fk.rudikov.cz/ubytovani/ Na webové
stránce je k dispozici i kalendář s obsazením jednotl ivých apartmánů. Každý z nich má vybavenou kuchyňku
(chladnička, sklokeramická indukční deska se dvěma ploténkami, mikrovlnná trouba), koupelnu se sprchovým
koutem, barevnou SMART televizi LG s HD příjmem, rychlou Wi-Fi.

Apartmán č.1 má dvě lůžka, ostatní apartmány disponují čtyřmi lůžky. Za příplatek (spotřebovanou elektřinu
měřenou přímo v apartmánu) je možné i klimatizovat.

Jak členové FK Rudíkov, tak vedení obce si je vědomo, že se celé dílo podařilo dokončit jednak díky finanční
dotaci z MŠMT, ale zejména z rozpočtu obce, tedy peněz nás všech, občanů Rudíkova, kterým proto vedení FK
Rudíkov stanovilo snížené ceny za ubytování rodinných návštěv (viz sloupec vpravo).

V hlavní sezóně červen–září jsou ceny nastaveny takto: (sleva 20% pro rodinné akce občanů Rudíkova)
1 osoba samostatně na apartmánu 690 Kč/osoba/noc, (550 Kč/osoba/noc),
2 osoby na apartmánu 590 Kč/osoba/noc, (470 Kč/osoba/noc),
3 osoby na apartmánu 490 Kč/osoba/noc, (390 Kč/osoba/noc),
4 osoby na apartmánu 450 Kč/osoba/noc, (360 Kč/osoba/noc).



5



6

OPĚRNÁ ZÍDKA PRO ZAKONČENÍ CHODNÍKU V LOKALITĚ HÁJENKA

Z programu Podpora obnovy venkova
Vysočiny jsme získali dotaci 100.000,- Kč
na vybudování opěrné zídky, která je nutná
pro zakončení chodníku nad domem Karáskových
a Fejtových. Opěrná zídka bude zajišťovat svah
i chodník před sesuvem a poškozením. V rámci
možností se dílo pokusí dokončit obecní
zaměstnanci.

CESTA HERÁDKA – HODOV

Původní zanedbaná a neudržovaná cesta od Herádky do Hodova se díky aktivitě Stanislava Maštalíře
z Hodova a Emila Krejsky z Rudíkova dočká postupného zprovoznění. Obec Rudíkov se na tomto záměru také podílí
technikou, pokrytím nákladů na bagrování a materiálem pro úpravu terénu. Hlavním důvodem, proč řešíme tuto
cestu, je každoroční instalace elektrického ohradníku, a tudíž neprůchodnost cesty v době, kdy zde soukromý
zemědělec z Budišova pouští hovězí dobytek na pastvu. Soukromá louka se tak stává neprůjezdnou.

Po dokončení se tak cyklistům nabídne propojení cyklostezky 5112 s cyklostezkou 5109 Nárameč – Náměšť
nad Oslavou.
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MODERNÍ HŘIŠTĚ V LOKALITĚ NADE VSÍ

Díky získané podpoře z Ministerstva pro místní rozvoj jsme mohli do konce měsíce dubna dokončit a pro
nejmenší obyvatele obce zprovoznit dětské hřiště s workoutovými prvky v lokalitě Nade Vsí. Ať dělá dětem
radost! Rovněž dospělí zde mohou využít několik cvičebních prvků pro sport i relaxaci.

DOTACE NA OPRAVU HŘBITOVNÍ ZDI PŘIDĚLENA

Obec Rudíkov obdržela v polovině června příznivé vyrozumění z Ministerstva zemědělství o poskytnutí
dotace 200.000,- Kč na opravu hřbitovní zdi, která sousedí s komunikací II/360. Zeď je dlouhá 122 metrů
a žádá si v celé délce opravu. Na realizaci máme relativně dostatek času, dílo musí být dokončeno do září 2022.
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DĚNÍ V OBCI - Základní a mateřská škola

Všechny dny netradičního školního roku 2020/2021 jsou téměř sečteny
a děti i žáci se mohou začít chystat na prázdniny. Tento školní rok byl odlišný
od všech ostatních, pro všechny plný distanční výuky, roušek, respirátorů,
testování a omezení. Přestože to pro nás, ani pro rodiče a žáky nebylo zrovna
nejpříjemnější období, zvládli jsme vše s nadhledem a neutuchajícím
optimismem. V dubnu se nám pomalu do školky i školy začaly vracet děti,
některé už ve škole zůstaly prezenčně dosud, jiné trávily jeden týden ve škole,
druhý týden doma, ale pevně jsme věřil i, že nastane doba, kdy se nám celá
škola opět rozzáří dětskými úsměvy a radostí. Dočkali jsme se… Ten den nastal
24. května, kdy jsme ve škole mohli přivítat úplně všechny žáky.
Do prázdninových dní nám tedy zbýval více jak měsíc a tento čas jsme se
s dětmi rozhodli naplnit nejenom adaptačními aktivitami na školní prostředí,
častým pobytem na čerstvém vzduchu a školními výlety a exkurzemi, ale
samozřejmě i procvičováním učiva z distanční výuky a probíráním učiva
nového. Vše zdárně zvládáme a děti i žáci nám dělají radost.

Za zmínku z doby distanční výuky stojí určitě úspěchy
některých našich žáků v soutěžích pořádaných Domem dětí
a mládeže Třebíč. Sice všechny probíhaly online formou, ale přesto
úspěch našich žáků v nich byl zaručen. Žák 4. ročníku Štěpán
Mutl se zúčastnil soutěže Mladý spisovatel . Poslal do ní jednu
ze svých prozatím jedenácti sepsaných povídek z fotbalového
prostředí s názvem První zápas ve starší přípravce. Ve své kategorii
skončil na krásném 4. místě a právem mu náleží čestné uznání
nejenom z Domu dětí a mládeže, ale i od naší školy.

Další úspěch slavil i žáci našeho 3. ročníku v soutěži
Matematický klokan – celkem sedm z nich se zúčastnilo kategorie Cvrček, a to Evelína Belko, Gabriela Buršíková,
David Číhal, Tereza Štveráčková, David Šula, Jan Trnka a Lukáš Večeřa. Nejúspěšnějším řešitelem se stal
Jan Trnka, který se ve své kategorii umístil na krásném 3. místě v Kraji Vysočina. Gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy!

V době uzavření školy nezahálel i ani učitelé a provozní zaměstnanci. Kromě již dříve zmiňovaných výmaleb
chodeb a rekonstrukcí maleb na nich například s úctou zrenovovali místo ve vestibulu školy s obrazem armádního
generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobody, s fotografiemi zachycujícími stavbu školy a s dary od L. Svobody
naší škole.
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Dále jsme v době distanční výuky našim žákům pořídil i vyvýšené záhony, které se již nyní staly nedílnou
součástí naší školy. V rámci odpolední brigády je zaměstnanci školy naplnil i zeminou obohacenou kompostem.
Počasí nám po návratu žáků do školy přálo, takže jsme s dětmi mohli začít vyvýšené záhony zkrášlovat. Zapojil i se
i rodiče a poslal i nám semínka zeleniny a bylinek a také rostl iny k vysázení – byliny, předpěstovanou zeleninu,
okrasné květiny. Každá třída, dokonce i družina a klub, má k dispozici minimálně dva záhony, o které nyní pečuje.

Radost nám v souvislosti s vyvýšenými záhony udělala Zemědělská a ekologická regionální agentura, která
naši školu vybrala do programu „Kompostování do škol‟. V rámci tohoto programu se naučíme správně kompostovat
a minimalizovat produkci bioodpadů – od žáků, přes učitele, školní jídelnu apod.

Zápis do 1. třídy nového školního roku 2021/2022 proběhl stejně jako v loňském roce bez přítomnosti dětí
a rodičů pouze korespondenční formou. Přijato bylo 18 nových prvňáčků. Dobrá epidemiologická situace nám
umožnila se přesto s přijatými dětmi v červnu setkat a uspořádat pro ně motivační část zápisu, při které děti
učitelkám z prvního stupně předvedly, co všechno umí. A že bylo na co koukat… Všechny šikovné děti obdržely
drobné dárky v podobě keramického výrobku vyrobeného dětmi v dětském klubu, omalovánky, pamětního listu
a plyšáka, kterého všem dětem věnoval spolupracující spolek Pomoc škole.

Zápis do mateřské školy proběhl stejnou formou jako ve škole základní – přijato bylo 20 nových dětí,
jejichž rodičům jsme nabídli v červnu naši tradiční miniškolku.

Umístění žáků 9. ročníku na střední školy dopadlo i přes veškerá úskalí distanční výuky i letos velmi
úspěšně. Pět deváťáků odchází na Obchodní akademii a Hotelovou školu do Třebíče (tři na obor cestovní ruch, dva
na obor obchodní akademie), tři na Střední průmyslovou školu Třebíč (automechanik, energetika a technické
lyceum), dva na třebíčskou Střední školu stavební (stavitelství, truhlář) a po jednom žákovi na Střední zahradnickou
školu do Rajhradu (zahradnictví), Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč (agropodnikání),
Soukromou střední školu zemědělskou Pozďatín (chovatelství) a Střední odbornou školu sociální u Matky Boží
v Jihlavě (sociální činnost).
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A jak plyne čas v naší mateřské škole?
V měsíci březnu nám školičku zavřeli. Paní učitelky byly sice smutné, ale nezahálely. Rozhodly se, že zkrášlí

a vyzdobí třídy i ostatní prostory. A tak vymýšlely, obkreslovaly, stříhaly, nalepovaly, věšely… Mezitím posílaly
distanční výuku, a to nejen povinně pro předškoláky, ale i pro nepředškolní děti, aby i ty mohly doma tvořit
a pracovat. Zpětná vazba byla pro nás velmi příjemná a potěšující. Rodičům mnohokrát děkujeme.

V dubnu se začalo blýskat na lepší časy. Konečně nám pustil i do školky předškoláky a děti rodičů IZS. Dál
jsme posílal i distanční výuku pro ostatní, kteří si ještě museli na návrat počkat. Dočkali jsme se po měsíci.
Dalšího čtvrt roku je tedy za námi. Čas utekl rychle a my jsme rádi, že už je školka opět plná kamarádů a můžeme
se neomezeně věnovat tomu, na co jsme s dětmi zvyklí.

V měsíci červnu jsme jeli na výlet do ZOO Jihlava, absolvovali cestu za pokladem, rozloučení s předškoláky,
setkání se zvířátky a různé besedy s rodiči.

Ani o prázdninách se život v naší škole nezastaví. MŠ bude v provozu celý červenec a dále během července
a srpna pořádáme pro 130 přihlášených dětí osm turnusů letních příměstských táborů. Tematické zaměření
jednotl ivých turnusů zní velmi sl ibně – Karneval v Riu, Sportovní dovádění, Ezopovy bajky, Cesta do vesmíru,
Domácí mazlíčci, Ztracený svět, Život v cirkuse a U nás na farmě.

Sledujte náš web a Facebook, ať víte, co se u nás děje.
Přejeme všem příjemné prožití prázdnin a dovolených plných sluníčka, pohody, odpočinku

a nezapomenutelných zážitků…

Nový školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021 v 7.20 hod.

Mgr. Martin Suk a kolektiv ZŠ L. Svobody a MŠ Rudíkov

Rozloučení s předškoláky a pasování na školáky
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Všichni jsme věřil i, že se na jaře vrátíme do starých dobrých kolejí a budeme žít téměř bez jakýchkoliv
omezení. Bohužel realita byla jiná a jaro jsme strávil i ještě v přísnějším režimu, než tomu bylo loni.

To mělo za následek i to, že se stejně jako v loňském roce neodstartovala jarní část fotbalových soutěží
a všechny, do nichž zasáhly i naše týmy (muži, starší žáci a starší a mladší přípravka), byly ukončeny bez možnosti
postupu, či sestupu.

To znamená, že příští ročník, který bude startovat v polovině srpna, zahájí muži j iž třetí sezónu v I. B třídě.
Dále se můžete těšit a přijít podpořit fotbalové mládí v kategoriích dorostu, mladších žáků a starší a mladší
přípravky.

Věříme, že se budeme moci opět potkávat nejen při fotbalových zápasech bez, anebo s minimem omezení.

S přáním klidného léta za FK Rudíkov
Zbyněk Trnka

DĚNÍ V OBCI - Farnost

V těchto dnech se připravují děti k prvnímu svatému přijímání. Není jich sice mnoho, ale jsou budoucností
naší farnosti. Záleží na nás dospělých, především na rodičích, jaký jim dáme příklad živé víry.

Evangelium sv. Marka (4. kapitola) nás přivádí k malému semínku, kolem kterého mnohdy přejdeme bez
povšimnutí. Ježíš Kristus však poznává jeho důležitost a upozorňuje na to své posluchače. Co jej na tom semínku
tak upoutalo? Především, že je semínko živé a má v sobě celý plán vývoje rostl iny. Mnozí l idé díky přírodě docházejí
k poznání Boží existence a Boží velikosti.

Proč Pán Ježíš ukazuje učedníkům malé zrnko? Především proto, aby se nebáli, když je jich tak málo, tím se
totiž se podobají malým semínkům, ze kterých však vyrostou velké stromy. Malá skupinka lidí, kteří mají pevnou
víru, je skupinkou velmi cennou. Nesmí nás mýlit, že jsme pro svět téměř bezvýznamní. Jak věřící dospělí, tak
hlavně děti jsou zárodkem pro další generaci křesťanů. Nestačí ale žít jen ze zvyků a tradice, musíme mít lásku
k Ježíši Kristu. Jde především o to, abychom měli jasný program a životní cíl a také nadšení pro Krista.

Od mnohých mužů slýchám často větu: „Já jsem kdysi ministroval…‟
Musím se jich však zeptat: „A kde jsi na cestě za Kristem nyní?‟

P. Milan Těžký - farář

Hojná účast na brigádě pískování fotbalového hřiště
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Všem srdečně blahopřejeme.

Rudíkovský zpravodaj vydává obec Rudíkov

Obec Rudíkov

Rudíkov 2

675 05 Rudíkov

tel. : +420 568 878 1 84

mobil :+420 773 826 754

e-mail :ou.rudikov@rudikov.cz

mobil starosty: +420 604 266 642

Zpracoval redakční tým ve složení Zdeněk Souček, Ilona a Bohumír Pospíšilovi

Zemřelí občané

Dne 25. března 2021 zemřel pan Václav Pažourek ve věku 74 let.

duben
80 let – paní Marta Krejsková
80 let – paní Jiřina Kratochvílová

květen
80 let – paní Božena Pažourková
70 let – pan Jaroslav Smejkal
60 let – pan Jaroslav Zejda

březen
Dominik Věžník
Matyáš Bernat

duben
Patrik Pelikán

Významné jubileum oslavili Narození občánci

Děti k prvnímu sv. přijímání Stavění máje




