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Informace o způsobu hlasování ve volbách do
zastupitelstev krajů v roce 2016
Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil
prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby do
zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních
místnostech na území České republiky. Na území hlavního města
Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.

Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na
území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do
zastupitelstev územních samosprávných celků.

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací
lístky označené nápisem "vzor", případná prohlášení kandidáta o
vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud
byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro
každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do
zastupitelstev krajů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k
nahlédnutí.

Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou
vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu,
neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí
a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny
otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou
starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je
možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání
nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a
státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej
přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze
stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude
mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden
hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na
hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku
přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací
lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice;
k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy
do úřední obálky.
Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami
do Senátu; úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně
odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu, tzn., že hlasovací lístek
pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako úřední
obálka) musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro
volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce
vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu
České republiky v roce 2016
Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“)
ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky dne 6. května
2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.
138/2016 Sb.
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České
republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu
vyhlášeny.

Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může
volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.

Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého
kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou
řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla
zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního
úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října
2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního
obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na
území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo
konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním
seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny
volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který
se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Po záznamu ze zvláštního výpisu obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním
razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do

prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude
mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden
hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Konají-li se volby do Senátu společně
s volbami do zastupitelstev krajů; úřední obálka a hlasovací lístek pro
volby do I. kola Senátu (barva žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední
obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva
šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu, musí být
odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu,
jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo
několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i
úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu
stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.
Hlasování mimo volební obvod, kde má volič trvalý pobyt
Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým
pobytem voliče v příslušném volebním obvodu. Volič, který je zapsán ve
stálém seznamu voličů na území České republiky, tak může hlasovat ve
volbách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho volebním obvodu konají
volby (viz. Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016 – uveřejněné
na webu Ministerstva vnitra pod samostatným odkazem).
Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například
korespondenční hlasování. Proto, nachází-li se volič ve dnech voleb
z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo
v zahraničí (např. z důvodu hospitalizace nebo služební cesty),
jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních
seznamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České
republiky v zahraničí.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje,
v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. října 2016,
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen
žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude
zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II.
kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016, ve
stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 14. října
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole
umístili na prvých dvou místech.
Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své
kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do
druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném
pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb
koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole (21. a 22. října
2016).
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány
předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny
voleb.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou
barvy šedé.

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A
JINÝCH POROSTŮ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000Sb., v platném
znění upozorňuje společnost E DISTRIBUCE vlastníky a uživatele
pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční
soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s. nebo na něž
zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce,
a.s.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu
tohoto roku.
Zásah je nutné provést tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší
vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
U vedení nízkého napětí do 1kV:

-

-

-

2m od holých vodičů a 1,5m od izolovaného nebo kabelového
vedení u stromů a porostů u kterých se předpokládá výstup
osob
- 1,5m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového
vedení u stromů a porostů u kterých se nepředpokládá výstup
osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn
při provádění zásahu je 0,3m.
U vedení vysokého napětí nad 1kV do 35kV v rozsahu
ochranného pásma:
vedení bez izolace 7m
izolovaného vedení 2m

U vedení velmi vysokého napětí nad 35kV do 110kV v rozsahu
ochranného pásma:
vedení bez izolace 12m.
Připomínáme, že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah a bude ohrožena
bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,
vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. na dotčené pozemky a
provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách
do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma, nebo vzdálenosti
10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov,
plotů apod. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce.
Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků, že v zákonem
vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin
splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci

Máte

objednanou revizi svého kotle?

Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v
platnost 1. 9. 2012, radikálně změnila podmínky
provozování domácích kotlů na tuhá paliva.
Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících
kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi
stávajících zařízení. Mnoho domácností si navíc bude
muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový. Zákon
o ochraně ovzduší se vztahuje na otopná zařízení s
výkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem,
tedy na většinu kotlů na tuhá paliva v českých domácnostech.
Norma ČSN EN 303-5 kotle na tuhá paliva rozdělují do tzv.
emisních tříd, přičemž toto rozdělení funguje na základě emisí
a účinnosti. Většina současných kotlů na tuhá paliva splňuje
podmínky pouze první a druhé emisní třídy. Právě tato
zařízení bude nutné během příštích deseti let nahradit. Po
roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle třetí emisní
třídy. Těch je ale na současném trhu zatím menšina. V praxi
požadavky třetí emisní třídy splňují hlavně peletové a
zplynovací kotle, objevují se však i klasické kotle na dřevo či
uhlí, které již této třídě vyhovují také.
Lidé se musí připravit na to, že budou mít od 1. 1. 2017
povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou
působností předložit revizi kotle. Zde bude mimo jiné
označena emisní třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim
hrozit pokuta až 20 000 korun. První revize je povinná do 31.
12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes.
Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro
kotle na tuhá paliva. Součástí revize by mělo být i seřízení
kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení.
Revize budou povinné jednou za dva roky.

ČEZ Distribuce , a.s.

Od 1. 1. 2022 je třeba počítat s pokutou 50 000 korun za to,
pokud se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry
alespoň 3. třídy. A dále pokutou 50 000 korun za to, pokud
budou v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především
odpady, uhelné kaly apod.). Novela zákona ukládá povinnost
předložit revizi kotelny obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá.

Tam, kde budou obecní úřady požadovat po občanech předložení
revizí, občané ze zákona budou muset revize předložit sami.
Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit a ústavní právo na
soukromí tak nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře
funguje u plynových kotlů nebo komínů a funguje dobře i v řadě
zemí v zahraničí, například v Německu.

o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok
výroby či datum instalace.

Revizní zpráva se nepředkládá na obecní úřad, ponechává se
v domácnosti a občané se jí prokazují až na výzvu příslušného
kontrolního orgánu.

Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá
v ČR zastoupení, na koho se můžu obrátit?
Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z prodávaných kotlů v ČR,
může jeho kontrolu provést osoba proškolená společností s tímto podobným
typem. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením.

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu
kotle?
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do
31. prosince 2016. Po tomto datu by měl být každý provozovatel
kotle schopen na vyžádání obecního úřadu tento doklad předložit.
Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17
jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění.
Otázky a odpovědi na téma revize kotlů:
Proč provádět kontrolu?
Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem
o ochraně ovzduší.

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho
účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní
štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke
kotli.

Prázdninová činnost nízkoprahového centra v obci
Během prázdnin nabízelo naše nízkoprahové centrum dětem a
mládeži převážně pohybové aktivity. Děti se mohly zdokonalit
v ping pongu, šipkách, kulečníku a bokem nezůstaly ani hry na
rozvoj poznání a logického myšlení. Vše natrénované pak děti
zúročily v závěrečných turnajích, a to s výsledkem:
Turnaj v ping – pongu :
I. místo Radek Kubík ml.
II. místo Miroslav Skoupil
III. místo Matěj Malík
Turnaj v kulečníku:

I. místo Miroslav Skoupil
II. místo Vojtěch Malík
III. místo Nikola Čopová

Stolní fotbálek:

I. místo Miroslav Skoupil
II. místo Vojtěch Malík
III. místo Sofinka Skoupilová

Turnaj v šipkách:

I. místo Vanesa Dvořáková
II. místo Kateřina Strápková
III. místo Míroslav Skoupil

V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena
pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.
Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem
kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění.
Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském
roce?
V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu
kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva

Děti centrum navštěvovaly v poměrně hojném počtu, průměrně
se jich na jednu činnost scházelo šestnáct ve věku od 4 - 17ti
let.

S nadcházejícím podzimem centrum připravuje pro všechny
převážně podzimní kreativní činnosti, tvořivé dílny a pozvolnou
přípravu na letošní Vánoce. Spolupráce centra se spolkem
Aktivní Rudná přinese dětem další a další
aktivity. Nejbližší bude Drakiáda, termín
které bude záviset na přízni počasí a bude
oznámen na vývěskách.

Centrum je otevřeno :
Pondělí a středa od 14:00 do 17:00hod. V tuto dobu
můžete využít i služby obecní knihovny.
Prodejna Denisa vyhlásila před prázdninami výtvarnou
soutěž pro děti o hezké a hodnotné ceny.
Výherci v kategorii 3 – 6 let: 1. Tomášek Dvořák 6 let
2. Adélka Mališová 4 r.
3. Šárka Hrubešová 6 let
kategorie 7- 15 let:

1. Štěpánka Dobošová 13
2. Lada Ziková 13 let
3. Lucie Daniová 10 let
4. Jessica Vršanová 14 let
5. David Lesák 11 let

V září slavili své narozeniny a jubilea
Pan Karel Škráček
Pan Jan Klimek
Paní Milena Mališová
Pan Petr Dimiděnko
Pan Michal Dani
Paní Katarína Daniová
Paní Viera Svršková

79 let
73let
70let
69 let
68 let
68 let
66 let

V říjnu oslaví své narozeniny a jubilea
Paní Anežka Hanáková
Paní Mária Antonyová
Paní Anežka Jasinská
Pan Josef Halabala
Paní Vladislava Otáhalová
Paní Anna Urbaníková
Paní Eva Malíková
Paní Božena Totková
Paní Věra Totková
Paní Magda Svobodová
Paní Jiřina Strápková

76 let
75 let
70 let
70 let
69 let
68 let
65 let
63 let
63 let
62 let
60 let

Všem výhercům a vítězům gratulujeme!

Do dalších let všem oslavencům přejeme hodně elánu,
zdraví a mnoho pohody v rodinném i přátelském
kruhu.

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
Vzpomínka na otce
Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít
láska smrtí nekončí
ta v srdci bude žít!
Dne 28.8. 2016 jsme vzpomněli nedožité 100. narozeniny pana

Štefana Tomalského
Vzpomínají dcery Katarína a Marie s rodinami
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