
 

Genus unum sumus! 

OLI – SLOVA 
Rodový zpravodaj Oliberiusů / Oliveriusů 
Ročník 23, číslo 45-46                          Malé Kyšice, 19. prosince 2012 
 
 

Vážení jmenovci, nositelé příjmení  
Oliberius a Oliverius, ale i všichni čtenáři  

našeho rodového listu, 
 

přibližuje se nám opětovně konec roku. 
Prostřednictvím OLI-SLOV se setkáváme v předvečer 
vánočních svátků, proto nám dovolte popřát vám hodně 
štěstí, zdraví, radostí a také nerušeného klidu a 
spokojenosti během Vánoc. Do Nového roku nechť 
vykročíte tou správnou nohou! Ať vás doprovází jen 
úspěchy ve znamení splnění všech vašich přání jak 
v osobním – rodinném životě, tak i v životě pracovním! 
PF 2013! 

 

                                                  Vaši             Miroslav a Pavla Oliveriusovi 
                                                                                    Malé Kyšice 
 

 

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH – GENEALOGIE 
 

Genealogie, a to jak sestavování vlastního rodokmenu, kreslení svého 
rodového stromu, pátrání po členech z dalších rodových větví, ale i po dalších 
osobách, které jsou s námi pokrevně příbuzné, tak to je skutečně nekonečný 
příběh, který by v převážné většině případů sice měl „v českých podmínkách“ 
končit v polovině 17. století. V tu dobu se matriční knihy v Čechách začínaly 
teprve vést, a pokud se stalo, že se na některých farách psaly již dříve, tak se 
s určitostí nedochovaly, protože se na jejich dalších osudech podepsala 
„třicetiletá“ válka. Ale i to, co přetrvalo, to co máme dnes díky organizačně 
dost propracované archivní síti k dispozici, tak to zůstává nevyčerpatelným 
zdrojem pro zjišťování nových a nových údajů.  

Často se mylně říká že by si zájemce o zjišťování údajů svých předků, 
tedy genealog, měl tato bádání a vyhledávání nechat až na důchod. Chyba 
lávky! Měl by začít již v době, kdy je mladý;  třeba již od nějakých svých 20. – 
30. narozenin. Začne-li pozdě nebo alespoň později, tak sice může stačit 
pročíst matriky a nahlédnout i do jiných archivních fondů, ale stěží všechna 
dotčená místa stihne navštívit, pohovořit s místními – často i příbuzensky 
spřízněnými – lidmi … Nestihne zaznamenat to, o čem archivy mlčí. 

Již v roce 1996 jsem v „Genealogických a heraldických listech“, vydá-
vaných ČGHS v Praze publikoval příspěvek pod názvem „Genealogie v poloze 



náhod“. A s odstupem času se mi tento, tehdy rádoby poutavý název 
příspěvku, stále  a stále potvrzuje. Toho důkazem je i náhoda: 

Naše OLI-SLOVA z prosince minulého roku jsem také zaslal panu 
Vladimíru Polehlovi do Plzně a v únoru letošního roku mi od něj přišel dopis, 
ve kterém mi děkuje za zpravodaj, ale zároveň uvádí i tolik cenných informací – 
především o Nadrybských rodových větvích OLIBERIUSŮ, že jsem ho požádal, 
abych se i o tyto údaje, které v několika případech upřesňují nebo dokonce 
doplňují naši rodovou knihu „Genus unum sumus“ mohl podělit se čtenáři OLI-
SLOV. Než-li se tak stane, tak si dovolím pisatele dopisu představit a také 
prozradit, jak se k pátrání po členech našeho rodu on sám dostal. 

                                                                                
Představujeme:         

Ing. VLADIMÍR POLEHLA Z PLZNĚ 
 

Jmenovaný se jako rodák patriotsky hlásí do Nadryb, ač v roce 1963 se 
všechny tamní děti rodily v plzeňské nemocnici. V té době ještě v Nadrybech 
žilo hodně nositelů příjmení OLIBERIUS, kteří se rozlišovali různými 
přezdívkami. Vzpomíná na návštěvy u pana Rudolfa Oliberiuse v nadrybském 
č.p. 50. O některých Oliberiusech jeho dědeček Josef Cink (*1909) mluvil jako o 
svých  bratrancích. Dětství v Nadrybech Vladimír prožil v domě č.p. 42, který v 
roce 1911 postavil praděd Václav Cink (*1867).  Za něj byla provdána Anna 
(1867-1956), tedy Vladimírova prababička, rozená Oliberiusová (otec Martin a 
matka Anna Riedlová). Po prababičce (v truhle uložené na půdě zmiňovaného 
domu) nalezl staré rodné listy. Údaje z nich tehdy opsal a v roce 2011, po více 
jak třiceti letech, se pokusil uspořádat. Tak se dostalo i na nadrybské předky – 
nositele příjmení Oliberius. 

Vladimír Polehla se o historii zajímá dlouhodobě a mimo jiné navštěvuje 
přednášky v Archivu města Plzně. Na jeho webových stránkách nalezl zajímavý 
odkaz na Acta Publica. Tak začal letos zjara vyhledávat v digitalizovaných 
matrikách Státního oblastního archivu v Plzni, a to nejen své jmenovce, ale 
také příslušníky dalších spřízněných rodů – na Plzeňsku hlavně nositele 
příjmení Cink, Virka, dále potom Mudra, Oliberius, Lodl a Bílý.  

Pro úplnost si uveďme, že jmenovaný žije v Plzni, kde také v roce 1987 
absolvoval VŠSE a následně nastoupil jako konstruktér do závodu Obráběcí 
stroje ve Škodovce. Od té doby, s roční výlukou v podobě vojenské povinnosti, 
ve Škoda Machine Tool provádí technické výpočty dodnes.   

Děkuji Vladimírovi Polehlovi za poskytnutí cenných informací nebo 
odkazů na nepřesnosti, kterých jsem se nevědomky dopustil na stránkách 
knihy „Genus unum sumus“. Jak jsem již uvedl v úvodu: „Genealogie je 
nekonečný příběh“, proto jsem rád, že se – náhodou – objevil někdo, kdo zjistil 
další nové údaje, které Vám prostřednictvím OLI-SLOV dáváme na vědomí, či 
pro případné doplnění naší rodové knihy. Výpisy z matričních knih jsou 
zpracovány precizně, přehledně…, proto nemohu nezareagovat na  
Vladimírovu poznámku, že „se v genealogii považuje za začátečníka“. Pro  
krátkou dobu, kterou věnuje k vyhledávání svých předků snad začátečníkem je, 
ale s přihlédnutím ke zjištění tak velkého počtu různorodých, ale především 
cenných údajů, možná začátečníkem je, ale přinejmenším s velkým „Z“. Netr-
pěliví čtenáři, posuďte konečně sami!  

Nejdříve předkládáme k seznámení jeho informace z dopisu z 12.2. 2012, 
ve kterém porovnává a doplňuje údaje s knihou „Genus unum sumus“ a dále 



potom předkládáme údaje týkající se nadrybských Oliberiusů, které do této 
knihy z výše citovaného důvodu nebyly zařazeny. Informace jsou opatřeny 
poznámkami: VP = V. Polehla, MO = M. Oliverius.                     Miroslav Oliverius 

 

O L I B E R I U S O V É 
DOPLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ OPRAVY V KNIZE „GENUS UNUM SUMUS“ 

 

Na str. 278 je uváděn jako „nezařazený“ Jaroslav OLIBERIUS, nar. 25.4.1911 
v Nadrybech: jmenovaného zařadit do TABULE 14 jako syna Františka 
Oliberiuse (nar. 1866), Manželkou Jaroslava Oliberiuse byla Anna ze Zruče u Plzně 
(ne nad Sázavou). Poznámka VP: Jejich nejmladší syn Zdeněk (nar. 1961) byl mým 
spolužákem v nadrybské jednotřídce. 
 

Na str. 308 k TABULI N11: Tato větev měla úzké vazby na 3 km vzdálenou obec 
Nynice, ale o přestěhování Vojtěcha tam nic nevím. Naopak došlo ke vzniku 
nadrybské rodově větve Cinků, když můj praděda Václav Cink, nar. 1867 postavil v r. 
1911 v Nadrybech dům č.p. 42, kde jsem prožil dětství.  Poznámka MO: S odstupem 
sedmi let lze těžko ověřit, z jakého zdroje byl čerpán údaj o Vojtěchově následování 
manželky Anny, roz. Hedbávné. Jisté je, že jeho synové Josef a Martin byli narozeni 
v Nadrybech č.p. 3 a ani v matričních zápisech dalších Vojtěchových dětí Josefa, 
Vojtěcha, Marie (viz. str. 287-288) se otec Vojtěch neuvádí do Nynic.  
 

Na str. 285 je uvedena matka ženicha Vácslava Cinka Majdalena, roz. Rybová 
z Darové. V křestním listu byla psána jako Magdalena, nar. 29.12. 1844. Poznámka 
VP: Její matka Terezie Rybová byla dcerou Matěje Ryby, domkáře a rychtáře 
z Darové č.p. 13 a Kateřiny, roz. Oliberiusové.  

 

Poznámka VP: Můj děda Josef Cink, nar. 1909, měl další bratrance s příjmením 
OLIBERIUS: např. Rudolfa (Nadryby č.p. 50), Bohumila (Nadryby č.p. 32), Josefa, 
sestřenici Růženu … (V knize nejsou uvedeni.)  
 

O L I B E R I U S O V É 
VÝPISY Z MATRIČNÍCH KNIH FARNÍHO ÚŘADU V PLANÉ, 

SVAZEK XX. (1822-1859), FOND SOA V PLZNI 
 

Následně je uvedeno uzavření sňatků nositelů příjmení OLIBERIUS – 
OLIBERIUSOVÁ, které nejsou zaznamenány v knize „GENUS UNUM SUMUS“. 

Členění je provedeno podle jednotlivých obcí tak, jak jsou vedeny i 
v matriční knize – oddaných.  

KORYTA 
Dne 12.2. 1822 v č. p. 6 
Ženich: Josef Blahník, zedník z Koryt a cihlář, 26 let. 
Nevěsta: Anna, dcera Šimona Oliberiusa, podruha z Koryt a matky Magdaleny 
Fujanový z Koryt, 19 let.  
Poznámka VP: V zápise došlo k omlazení nevěsty; narozena 27.7. 1797. Anna 
Blahníková umírá dne 19.8.1859 jako žebračka Korytech č.p. 9 ve věku 63 let, který 
už zase lépe odpovídá jejímu datu narození. Její otec Šimon Oliberius zemřel 
v Korytech č.p. 11 již 15.10. 1826 jako podruh ve věku 67 let. Roku narození 1762 by 
lépe odpovídalo 64 let, ale každopádně je to poslední zápis o Oliberiusech v této 
obci, který jsem nalezl. 



BŘÍZSKO 
Dne 3.8. 1824 v č. p. 8 
Ženich: Kožíšek, domkář, 29 let (jméno Josef je přeškrtnuto a opraveno na Václav, 
ale více se nepodařilo určit) 
Nevěsta: Anna, vlastní dcera Jana Oliweriusa, chalupníka z Dolního Březí 
amatky Kateřiny Stilgowý z Dobříče, panství plaského, 20 let. 
 
Dne 27.1. 1833 v  č. p. 14 
Ženich: Mikuláš Šauer, podruh z Dolejšího Březí 14 a syn chalupníka Wenzla 
Šauera z Dolejšího Březí č.5 a matky Barbory, rozené Knedlikový z Nadryb č. 7, 
29 let. 
Nevěsta: Anna, dcera Matěje Oliberiusa, chalupníka z Břízy č. 14 a matky 
kateřiny, rozené Lomičkovi z Dolejšího Březí č. 11, 30 let.  
 
Dne 6.10. 1834 v  č. p. 8 
Ženich: Wáclaw Holub ?  z Kralovic č. 131, syn +Václava Holuba, půlsedláka 
z Dolejšího Březíč. 3 a matky +Weroniky, rozené Růžkovi z Dobříče č. 11, 36 let. 
Nevěsta: Marie, dcera Jana Oliberiusa, domkáře z Dolejšího Březí č. 8 a matky 
Kateřiny, 26 let. 
 

NADRYBY 
Dne 25.2. 1840 v č. p. 15 
Ženich: Josef Balloun, půlsedlák z Žichlic č. 16, syn Matěje Ballouna, půlsed-
láka z Žichlic č. 16 a matky +Rozálie, rozený Nový z Kaznějova č. 20, 33 let. 
Nevěsta: Josefka Oliberius, dcera Šimona Oliberiusa, domkáře z Nadryb č. 15 a 
matky Josefky, rozený Horejšová z Nadryb č. 8, 22 let. 
 
Dne 4.11. 1844 v č. p. 15 
Ženich: Oliberius Anton, podruh z Nadryb č.p. 15, panství Plas, syn Šimona 
Oliberiuse, domkáře z Nadryb č. 15. panství Plas a matky Josefky, rozené 
Horejšové z Nadryb č. 8, panství Plas. 23 let. 
Nevěsta: Kožíšek Marie, potud služebná v Nadrybech č. 5, dcera +Josefa 
Kožíška, podruha z Jarova č. 17, panství Plas, a matky Marie, rozené 
Beránkové z ?  č. 6, panství Plas. 26 let. 
Poznámka VP: Jedná se o nejstarší Šimonovy děti. Josefa se narodila 10.12. 1817 
v Nadrybech č. 15 a zemřela 10.3. 1896 v Žichlicích č. 32, kdy je zapsána už 
zjednodušeně jako Balounová. U jejího nemanželského syna Josefa Oliberiuse je 
uvedeno, že zemřel 26.6. 1843. 
Šimon se narodil 28.10. 1794, při zápisu svatby v r. 1817 (kniha str. 58) ho omladili o 
3 roky, a zemřel 21.5. 1875 v Nadrybech č. 15 na sešlost věkem. Vdova a 
výminkářka Josefka pak zemřela 17.3. 1876. Pocházela z rodu Horejšů a ne 
Hornyšů, jak je nesprávně uvedeno v knize na str. 58. (Dobře si vzpomínám na 
bezdětný manželský pár Horejšů, žijících v době mého mládí v Nadrybech v č.p. 8.) 
Jejich syn Josef, nar. 2.3. 1828, rybák v Nadrybech č. 15, zemřel svobodný 10.7. 
1879. 
 
Dne 20.4. 1857 v č. p. 23 
Ženich: Oliberius Martin, nádeník z Nadryb č. 23, syn Vojtěcha Oliberiusa, 
nádeníka z Nadryb č. 23 a matky Marie, roz. Hedbávný z Ninic č. 24, 29 let. 



Nevěsta: Riedl Anna, dcera Josefa Riedla, podruha z Dolnobřezy č. 3 a matky 
Evy, rozené Holotové z Dolnobřezy č. 9, 26 let. 
Poznámka VP: Tato svatba je naznačena v knize na str. 285; upřesňuji jen číslo 
nynické usedlosti z 3 na zde uváděné č. 24 Ypsilon v názvu Nynic se objevuje až na 
začátku minulého století. Dřívější názvy Břízka jsou mnohem pozoruhodnější.  
 

NYNICE 
Dne 26.9. 1826 v č. p. 24 
Ženich: Vojtěch Oliberius, syn Josefa Oliberiusa, podruha z Nadrib, podruh, a 
matky Anny rozený ---kovy z Wobory, panství Plaského č. 3, 27 let. 
Nevěsta: Marie, dcera po +Prokop Hedbávním, domkáři z Ninic č. 24 a matky 
Markéty rozeny Sinkulovy z Ninic panství plaského, 24. 
Poznámky VP: Stáří ženicha zde jednoznačně podpořilo moji hypotézu tím, že jsem 
ztotožnil Josefa z TABULE N11 s Josefem, nar. 1760, z TABULE T8. Nepatrná 
pochybnost se týká jeho první manželky Anny z Obory. Ve výše uvedeném matričním 
zápisu by se její příjmenískutečně dalo číst jak Daňková či spíše Danieková. Vyloučil 
jsem v knize uvedenou Lauberovou; tento rod se totiž v matrice obce Obora na rozdíl 
od Daňků či Tauberů vůbec nevyskytuje a hledal jsem údaje o Anně, narozené kolem 
roku 1767.  
TABULE T8 a N11 na sebe dobře navazují i Josefovou dcerou Veronikou, která se 
narodila v r. 1808. K Vojtěchovým synům na str. 285 doplňuji jen úmrtí Josefa 
Oliberiuse dne28.1. 1828. Pozastavuji se však u jména Evy Synkulové. Například u 
mého předka Martina se dá chybně číst jako Šimicová, ale u všech vnoučat je jméno 
Eva. Zatímco dne28.10. 1782 při svatbě s Prokopem Hedbávným je psána 
Margaretta Sinkulin.Při narození výše uvedené Marie dne 3.4. 1802 je matkou 
Margaretha Sinkulova. A konečně dne 29.9. 1830 v Nynicích umírá v 80. letech 
Markéta Hedbávná. Toto stáří se mi zdá přehnané, ale zápis o narození jsem 
neobjevil. Nyní zpět k jejím vnoučatům: 
 
Dne 2.8. 1831 Nadrib č. 3  Marie + 
Otec: Wojtěch Oliberius, podruh z Nadrib, syn Jozefa Oliberiusa, podruha 
z Nadrib a matky Kateřiny rozené Říhové z Dobříče. 
Matka: Marie, dcera +Prokopa Hedbáwný, chalupníka z Ninic č. 24 a matky Ewy 
rozené Šimicowý z Ninic č. 4. 
Poznámka VP: Tato Marie není v TABULI N11 na str. 308 uvedena. V zápisu o 
narození je vyznačen + a ona umírá již 20.5. 1832 na psotník. Zde je na místo Anny 
zapsána druhá Josefova manželka Kateřina z TABULE T8 na str. 71. 
 
Dne 18.3. 1833 Nadrib č. 3 Jozef Oliberius 
Otec: Wojtěch Oliberius, podruh z Nadrib, syn +Jozefa Oliberiusa, výminkáře 
z Nadrib č. 3 a matky +Anny rozené Daňkovy z Wobory č. 10. 
Matka: Maria, dcera Prokopa Hedbávného, čtvrtláníka z Ninic č. 24 a matky 
Ewy, rozené - - -  z Ninic č. 4 
Poznámka VP: Znak u Josefa připomíná křížek. To je asi poněkud předčasné, 
protože dle matriky umírá až 17.11. 1835 ve věku 76 let. 
 
Dne 17.1. 1836 Nadrib č. 3 Wojtěch Oliberius 
Otec: Wojtěch Oliberius, podruh, syn +Jozefa, výminkáře z Nadrib č. 3 a matky 
Anny rozené Daňkowy z Wobory č. 10. 



Matka: Marie, dcera +Prokopa Hedbávného, chalupníka z Ninic č. 24 a matky 
Ewy rozené Šimicowý z Ninic č. 4. 
Poznámka VP: Zde je křížek u Josefa zcela namístě. 
 
Dne 16.8. 1838 Nadrib č. 3 Marie Oliberiusová  + 
Otec: Wojtěch Oliberius, podruh, syn +Jozefa Oliberiusa z Nadrib č. 15, a matky 
(přeškrtnuto Kateřiny) Anny rozené Daňkowý z Wobory č. 10. 
Matka: Marie, dcera +Prokopa Hedbávného, chalupníka z Ninic č. 24, a matky 
Ewy rozené Šimicowý z Ninic č. 4. 
Poznámka VP: Také tato Marie umírá již 13.5. 1839 na psotník. Jinak se asi jedná o 
nejzajímavější zápis, kdy si pisatel uvědomuje, nebo je upozorněn, na chybu. 
Přeškrtává Kateřinu a nahrazuje ji jménem Anna a pokračuje dál v zápisu. A navíc u 
Josefa se objevuje číslo jeho rodné chalupy. 
 
Dne 30.5. 1840 Nadryb č. 1 Anton Oliberius pokřtěn 31.5.  
Otec: Vojtěch Oliberius, podruh z Nadryb, syn +Jozefa Oliberiusa, podruha 
z Nadryb č. 15 a matky Kateřiny, rozený Říhový z Dobříče č. 7 
Matka: Marie, dcera Prokopa Hedbáwnýho, domkáře z Minic č. 24 a matky +Ewy 
rozený Sinkulovy z Ninic č. 4. 
Poznámka VP: Zápis byl pořízení jiným typem písma a tak je opět chybně uvedena 
Josefova druhá manželka, zůstává číslo rodného domu č.p. 15 
 
V indexu narozených po roce 1842 jsem objevil ještě další tři možné děti: 
Jméno 
novorozence 

Místo 
narození 

Otec Povolání 
 

Datum úmrtí 

Marie Nadryb č. 1 Wojtěch    05.05. 1843 

Anna Nadryb č. 1 Wojtěch podruh   03.05. 1846 

Wáclaw Nadryb č. 1 Wojtěch podruh   25.07. 1850 

 
Dne 23.8. 1869 Nadryby č. 1  
Ženich: Bouda František,  havíř z Dobříče č. 14, 26 let. 
Nevěsta: Oliberiusová Anna, dcera po Vojtěchovi Oliberiusovi, podruhu 
z Nydryb č. 1 a matky +Marie, rozené Hedbávné z Ninic č. 24, 23 let. 
 
Dne 22.11. 1869 Nadryby č. 1 
Ženich: Svoboda Vojtěch, nádeník ze Sedlice č. 16, 25 let. 
Nevěsta Oliberiusová Marie, manželská dcera + Vojtěcha Oliberiusa, podruha 
z Nadryb č. 1 a + Marie, rozené Hedbávné z Ninic č. 24, 26 let. 
 
Na podporu návazností TABULÍ T8 a N11 dále uveden přehled pohybu Josefa, 
Vojtěcha i Martina OLIBERIUSŮ po Nadrybech: 

Místo  Rok Událost Poznámka 

Nadryby č. 15 
 

1760 
1786 
1799 
1812 

Narozen Vojtěch Oliberius 
Svatba s Annou z Obory 
Narozen syn Vojtěch 
Narození a úmrtí syna Matěje 

 

Nadryby č. 3 
 

1827 
1828 
1835 
1838 

Narozen Vojtěchův syn Josef 
Umírá syn Josef, nar. syn Martin 
17.11. umírá podruh Josef 
Narozena Vojtěch. dcera Marie 

 



Nadryby č. 1 
 

1839 
1841 
1850 

Umírá Vojtěchova dcera Marie 
Umírá vdova Kateřina 
Narozen Vojtěchův syn Václav 

 
vdova po Josefovi 

Nadryby č. 23 
 

1857 
1858 

Svatba Martina s Annou 
Narozen Martinův syn František   

rozená Riedlová 

Nadryby č. 24 
 

1861 
1861 

18.3. nar. Martinova dcera Josefa 
23.7. umírá Martin. dcera Josefa 

 

Nadryby č. 23 
 

1863 
1866 
1866 
1867 

Nar. Martinův syn Jan Křtitel 
15.3. umírá Vojtěch, hajný  
6.12. umírá Marie, vdova po hajn. 
Narozena Martinova dcera Anna 

 
na souchotiny, 66 let 
sešlost věkem, 64 let 

                            
Poznámka VP: U doplňků k TABULI N11 jsem uvedl celé datum události. K úmrtí 
Kateřiny, které chybí v knize na str. 51 dohledán tento zápis: 

 
Dne 27. 8. 1841 Nadryby č. 1 – Kateřina Oliberiusová, pozůstalá vdova po 

+Josefovi Oliberiusovi, podruhu z Nadryb č. 15, rozená Kondelíková z Dobříče 
č. 18, 70 let, věkem sešlá.  
Poznámka VP: Místo příjmení Říhová se v tomto zápise objevuje příjmení zcela 
jiné. Spíše než jako třetí Josefovu manželku se v daném případě spíše může jednat 
o chybu v matričním zápise. 
Poznámky VP: Zajímavost k Josefovu otci Ondřejovi: Zápis o jeho smrti, uvedený 
v knize na str. 45, pochází z nadrybské matriky. Zato v centrální planské matrice je 
úmrtí posunuto o dva dny na 14.9.  1793, ale již se správným stářím zemřelého – 80 
let. Některé události jsou tedy popsány ve více svazcích matrik, ale ne vždy shodně! 
Onou zajímavostí je skutečnosti, že jsem při čtení zápisů v matrice objevil jeho třetí 
manželku: Andrea Holiberius si 23.6. 1765 bere Annu z Hromnic. Další údaje se 
nepodařilo přečíst, ale mělo by se jednat o onu „záhadnou“ Annu z domněnky šesté 
v knize na str. 52. Bernard, narozený 18.8. 1765, se tedy žení dle matriky jako 
svobodný 16.5. 1785, měsíc po úmrtí své macechy.   
 

STATISTIKA – VÝSKYT NAŠICH PŘÍJMENÍ 
 Závěrem roku v krátkosti zveřejňuji statistiku, týkající se našich dvou 
příjmení. Ve srovnání roku 2011 s rokem 2010 jsme se – nepatrně – rozrostli, 
ale i tak počty našich příjmení v rámci České republiky zůstávají ve srovnání 
s minulými lety bez nějakých velkých změn. Nutno podotknout, že statistické 
údaje jsou podávány jen za občany žijící v republice, a to ne podle jednotlivých 
okresů, nýbrž podle obvodů obcí s rozšířenou působností, což jsou v podstatě 
menší územní celky než zmiňované – klasické – okresy. 
 

Příjmení 2010 2011 Nejčetnější výskyt – obec s rozš. působností 

OLIBERIUS 56 57 
Plzeň 19, Rokycany 6, Ml. Boleslav 5, Praha 4, 
Stříbro, Nýřany a Olomouc po 3, Slaný 2 ad.  

OLIBERIUSOVÁ 54 56 
Plzeň 14, Praha 7, Rokycany 7, Ml. Boleslav 4,  
Domažlice, Stříbro, Olomouc po 3, Slaný 2 ad. 

OLIVERIUS 103 104 
Praha 16, Ústí/L 12, Rokycany 10, Kladno 9, 
Plzeň 8, Brand./L 7, Kralovice, Ml.Bol., Nýřany 4 

OLIVERIUSOVÁ 129 130 
Praha 21, Brand./L 16, Rokycany 13, Ústí/L 12, 
Kladno 8, Plzeň a Nýřany 6, Louny a Říčany 5  

Blíže na adrese http:// www.kdejsme.cz/prijmeni                                   Miroslav Oliverius 



BLAHOPŘEJEME K VÝZNAMNÝM VÝROČÍM 
 

Dne 4. srpna letošního roku oslavili „Zlatou svatbu“ - 50 let od uzavření 
manželství - Prof. Jaroslav OLIVERIUS a jeho manželka Jana, roz. HÁJKOVÁ,  
z Prahy.  

Dne 26. listopadu 2012 uběhlo 50 let ode dne, kdy si své „ano“ řekli 
Miroslav OLIVERIUS a Alice, roz. KLEMPNER, z Ferntree Gully v Austrálii.  

Za všechny nositele našich dvou příjmení si dovoluji tímto připojit se 
k četným gratulantům a oběma manželským párům dodatečně přeji hodně 
štěstí, radostí a především zdraví v další životní cestě.            Miroslav Oliverius                                                                                            
            
 

NÁŠ ŽAL 
 
Dne 17. února 2012 zemřel ve věku nedožitých 88 let pan Ing. Jaroslav 

ŠÁLA, plukovník ČSLA v.v., ze Lhotky (u Terešova), z Třebnušské rodové větve 
Antonínovy; syn Václava Šály a Anny Marie, roz. Oliveriusové.  
Za zarmoucenou rodinu Alena Šálová, manželka.                            

Dne 12. listopadu 2012 zemřel ve věku nedožitých 75 let pan Milan 
OLIVERIUS  z Prahy 10, ze Smíchovské rodové větve, syn Jaroslava Oliveriuse 
a Marie, roz. Cézové.  Za zarmoucenou rodinu syn Milan a dcera Monika. 
                                                                                                   Čest jejich památce! 
                                                                                                                                                                                  

PODĚKOVÁNÍ 
  

Toto číslo OLI-SLOV vychází a je rozesíláno poštou díky finančním 
příspěvkům nebo financím získaným odkoupením rodové knihy GENUS UNUM 
SUMUS – JSME JEDEN ROD, a to v roce 2012 od dárců nebo kupujících:  
p. Vladimíra Polehla z Plzně, manželů Blanky a Ing. Karla Eiseltových z Ledče 
nad Sázavou, pí Milady Oliveriusové z Kladna-Rozdělova a pí JUDr. Bohumily 
Oliveriusové z Vejprnice.                                                         Děkuje  M. Oliverius 
                                   
                                                                   

POD KŘÍDLY TEREŠOVSKÉ VLAŠŤOVKY 
  

V závěru minulého roku jsem se domluvil s panem Leošem Mitáčkem 
ohledně zveřejňování OLI-SLOV elektronickou cestou. Jmenovaný – jako 
provozovatel stránek TEREŠOVSKÉ VLAŠŤOVKY – ode mne převzal všechna 
čísla rodového zpravodaje, která jsem v letech minulých rozeslal svým 
jmenovcům. Tato začátkem letošního roku umístil na graficky velmi zdařilé 
„Vlašťovčí“ stránky, takže případní zájemci o problematiku našeho rodu mají 
tak možnost seznámit se i s rodovým zpravodajem Oliberiusů a Oliveriusů na: 
www.vlastovka.org. I touto cestou panu Mitáčkovi děkuji a věřím v pokračování 
naší spolupráce.                                                                          Miroslav  Oliverius                                                                            

                                                                                        

OLI-SLOVA, rodový zpravodaj. Napsal a vydal Mgr. Miroslav Oliverius pro nositele 

příjmení OLIVERIUS / OLIBERIUS, případně pro další zájemce. Malé Kyšice dne  

19. 12. 2012. Adresa: Malé Kyšice 102, 273 51 UNHOŠŤ, Czech republic.   Neprodejné!  


