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Sníh – samý sníh
Kdybych uměla skládat básně, tak bych dnešní zasněženou a sluncem ozářenou zahradu nazvala zimním královstvím. Všude sníh, samý sníh. Všechny jehličnany mají vysoké sněhové
čepice, sníh se třpytí a je to nádhera! Do rána napadlo velké množství sněhu a už brzy ráno
naši údržbáři a pan ředitel začali odklízet sníh před ústavem i kolem, aby se k nám dostaly
sanitky, auta a zásobování.
A že i cesty na zahradě nám údržbáři prohrnuli a zpřístupnili k procházkám, nás mile překvapilo a moc děkujeme.
Takové skoro půlmetrové čepice sněhu na jehličnanech a keřích, a vůbec na všem, co je na
zahradě, jsme už dlouho neviděli. Stálo by za to, aby to někdo vyfotografoval! Zastavuju se a
jen se dívám na tu krásu. Jdu se aspoň po cestičce projít, a když vidím tu klidnou, tichou
zimní přírodu, hned mi je líp … Potom ráda zase půjdu do útulného tepla svého pokoje.
Krmítka se slunečnicovými semeny a zavěšeným lojem už ráno byla obklopena sýkorkami a
jinými ptáčky. O to se starají naši klienti. Přilétají také kosové a shánějí něco k snědku. Snad
tu také něco najdou - pár jablíček jim přijde jistě k chuti.
Pod stříbrným smrkem asi byl schovaný zajíc – polňák – jsou tu stopy ve sněhu a vedou dírou v plotě do Bažantnice.
Je 11. ledna 2010 a náš kraj postihla sněhová kalamita, myslím na ty, kdo uvízli někde
v závějích a čekají na vysvobození.
J. Rousková
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Jak zahnat dlouhou chvíli
Čas vánočních aktivit je za námi a jaro se dosud neukázalo. Letošní sněhová nadílka byla
bohatá a mrazivé počasí nás uvěznilo doma.
Tuto dlouhou chvíli jsme zaháněli jak se dalo. V kulturních místnostech se promítaly filmy
pro pamětníky, někteří z nás si oblíbili čtení z knihy, jiní se zabavili při společenských hrách.
Ostatní se zúčastnili sportovního odpoledne nebo navštívili zimní zahradu.
Ani naše dílna nezůstala opuštěná, byť i jen při posezení s kávou.
První jarní den se blíží a sluneční paprsky nás lákají k procházkám přírodou.
Pracovnice RHB

Práce může být i zábava…
Klienti na oddělení L2 si rádi posedí u odpolední kávy. Klientky vzpomínají, jak doma pekly
a vařily. Probíraly jsme společně různé recepty, až přišel nápad jeden z nich vyzkoušet.
Dohodly jsme se na třeném piškotu s ovocem.
V den „D“ přinesly sestry potřebné suroviny a daly jsme se s radostí do práce.
Paní Pěkná šlehala mixerem těsto, paní Forštová vymazala plech. Piškot jsme pokladly ovocem.
Paní Súkeníková s paní Musílkovou pečlivě hlídaly troubu s moučníkem v dílně ergoterapie.
Asi po půlhodině jsme piškot vyndaly a nechaly vychladnout. Potom jsme ho ještě vylepšily
čokoládovou polevou. Teď už zbývalo jen uvařit kávu, aby nám zákusek víc chutnal.
Všichni na oddělení jsme si moc pochutnávali a měli jsme radost z příjemně stráveného odpoledne.
Odd.L2
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Letošní zima byla, jak všichni víme, dlouhá, mrazivá a se spoustou sněhu. Proto jsme požádali pana Hubače, aby nám na oddělení vyrobil krmítko. Vyhověl nám a připevnil jej na zábradlí balkonu nad zahradou. Toto místo se rázem stalo pro klienty oddělení zajímavé. Krmítko bylo po celý den ptactvem hojně navštěvováno a obyvatelé se střídali v jejich pozorování.
Těšíme se již na jaro, jak nás ptáčci potěší svým zpěvem na zahradě.
Pracovníci L1
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Co s dlouhými zimními
dny, když venku mrzne a
sněží jako letos? Do zahrady může jít jen otužilec
a to musí být na zimu připravený. Přemýšlely jsme,
jak zkrátit den a zabavit
klienty odpoledne. Až
jsme na to přišly! Jedna
sestřička vyhrabala na půdě u rodičů panenku,
se kterou si hrála v dětství,
umyla ji a přinesla ji mezi
klientky. A klientky ji začaly oplétat. Pletení je baví
a tak jen co dopletly svetr,
začaly pro ni plést šatičky,
bačkorky a kamaše.
A jelikož ta zima byla tuhá a dlouhá, začaly si některé klientky za pomoci sestřičky plést i
ponožky pro sebe. A na začátku našeho pletení byla vlastně šála, kdy každý upletl kousek a
jehlice šly při tom z ruky do ruky. Všem se to zalíbilo, nakoupily jsme jehlice a háčky,
klubka vlny a klientky začaly vzpomínat, jak a co dřív upletly a uháčkovaly.
kolektiv oddělení D3 a D4
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Kavárna na oddělení D3 a D4
Dne 18.3.2010 jsem se zúčastnila kavárny na oddělení D3. Kavárna začínala o půl druhé a
byla jsem mile překvapena hojnou účastí. Klienti již seděli u stolů a netrpělivě čekali, až se
začnou roznášet rakvičky se šlehačkou a káva. Připadala jsem si jako v opravdové kavárně.
Klienti si mezi sebou povídali, a když se pustila hudba, někteří začali i zpívat. Dobrá nálada
a pohoda ovládla celou místnost. Káva i rakvičky všem moc chutnaly. Byl to pro mě moc
milý zážitek a troufám si říct, že i pro ostatní.
Ilona Salfická
Sociální oddělení
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Pepíčkům
Když k nám přišli šumaři,
to byl velký svátek,
českou píseň zahráli,
u každičkých vrátek.
Nejdřív panu starostovi
patřila mu pocta,
potom hráli všem Josefům,
bývalo jich na sta.
Soudek piva vykulili,
seběhla se chasa,
zpívali a tancovali,
hospoda se třásla.
Muzikanti, furianti
vyhrávali vesele,
mnohý Pepík i Pepička
měli bouli na čele.
Dnes už krásně zvesela
nezazpívá chasa,
co nám po nich zůstalo
housle a ta basa.
Pepíčkové, Pepičky,
vraťte se k nám zase,
vždyť Vy přece patříte
k první jarní kráse!
Složila před mnoha lety klientka paní Štěpánka Košinová (80letá).
J. Rousková
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Svátky a významné dny jara
připravil Zbyněk Jiroušek
Velikonoce či pascha jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. K tomu podle křesťanské víry
došlo třetího dne po jeho ukřižování.
Kristovo ukřižování se událo kolem
roku 30 či 33 v blízkosti významného
židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. V západní
křesťanské tradici Velikonoce připadají
na neděli po prvním jarním úplňku,
tedy na měsíc březen či duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen.
O velikonocích následuje několik příspěvků, tak se dále nebudu rozšiřovat.
Sabat Beltine a dnešní čarodějnice
Brzy bude 30. dubna a na kopcích i kolem měst a vesnic se rozhoří ohně;
nastane večer čarodějnic. Kdo se trochu zajímá o tradice Keltů ví, že tento
večer začíná svátek zvaný Beltine. A víte o tom, že ohně zapalované 30.
dubna jsou pokračováním tradic starých již několik tisíc let? Nejstarší dochované zprávy o svátku ohňů vítajících příchod léta pocházejí z doby halštatské (železné). Ve skutečnosti jde nejspíš o tradici mnohem starší, jen
důkazy již nejsou k dispozici. Beltine je svátek radostný. Jeho noc je třeba
prozpívat i protančit. Bel znamená jasný, zářící a tine je oheň.
Noc z 30. dubna na 1. května je také svátek i germánský - možná jste již
slyšeli pojem Valpružina noc. Valpurga byla saská bohyně, které tradice připisuje patronství nad čarodějnicemi. Zajímavé je, že slovo Valpurga znamená staročesky čarodějnice. A další
zajímavost - 30. duben je ve Španělsku a Portugalsku slaven jako svátek mrtvých.
Církev nazývá noc z 30. dubna na 1. května nocí
Filipojakubskou. Během Filipojakubské noci se
měly čarodějnice slétat na kopcích a tam provozovat spolu se silami temnot nečisté, dokonce sexuální orgie. Čarodějným dopravním prostředkem bylo samozřejmě populární koště. Proti
čarodějnicím se vrcholky kopců blokovaly účelově pálenými ohni. Ty
měly osvětlit co největší část krajiny a tím čarodějnicím překazit jejich
plány. Kdyby snad nějaká čarodějnice na kopci u ohně přece jen přistála, mohla být okamžitě v ohni upálena; z toho také pochází dnešní tradice "pálení čarodejnic". Bylo také zvykem, skákat přes žhavé uhlíky a
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tropit co největší hluk - čarodějnice se
křiku a povyku bály a nepřiblížily se.
A na závěr se přenesme do doby těsně
nedávné. "Váš občanský průkaz…!" tuto pavětu slýchala od příslušníků VB
na čarodějnice generace dnešních čtyřicátníků a padesátníků velice často. Pálení ohňů spojených s nějakými divnými
slovy o čarování bylo solí v očích vládnoucí kliky minulého režimu. Zvyky téměř "vpálené v
genech" se však nedají jen tak zakázat, proto komunista máchl kyjem nad hlavou a vzpomněl
si na metodiku úspěšně praktikovanou katolickou církví po staletí. Prostě ohně čarodějnic
překřtil na "ohně míru" pořádané pod záštitou SSM v předvečer 1. máje (nebo 5. května) - a
vše bylo ideologicky v pořádku.
No řekněte – není to jeden z nejzajímavějších a zároveň nekojmičtějších dní v roce?

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický
svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek
zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1.
května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce
1890 na Střeleckém ostrově v Praze.
V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější, organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely městem, často před tribunou s
místními představiteli moci. Účast na oslavách prvního máje byla obvykle nepsaně povinná a
nadřízení a učitelé měli nařízeno kontrolovat účast svých podřízených a žáků. V průvodu
byly zastoupeny podniky, školy i různé zájmové organizace (např. organizace Svazarmu či
Červený kříž). Kromě pěších účastníků městem projížděly i alegorické vozy. Neodmyslitelnou součástí průvodů byly nejrůznější transparenty a mávátka.

8. květen 1945, den osvobození nebo den německé porážky - tato otázka dělí nejen německou diskusi, současnou i historickou. 8. květen 1945 nesporně zůstává historickým dnem
osvobození od nejnelidštějšího a nejbarbarštějšího systému světových dějin, německého fašismu. Lidé byli
osvobozeni z věznic, káznic a vyhlazovacích táborů,
lidé byli osvobozeni od hrůz válečného ničení, občané
i občanky byli osvobozeni od politického pronásledování a zastrašování, osvobozen byl svět, Evropa i Německo. 8. květen 1945 byl novým začátkem pro demokracii, humanismus, kulturu i svobodný duch. Ne9

bylo možné nic mezi osvobozením a porážkou. Německo muselo být vojensky poraženo protihitlerovskou koalicí. Domácí odpor by neměl dostatek sil k vítězství. Nezapomínejme při
tom, že boje s fanatickým Japonskem pokračovaly v Tichomoří až do srpna téhož roku, kdy
největší spojenec hitlerovského Německa kapituloval až po kontroverzním svržení („naštěstí“
prvních a posledních) atomových pum na Hirošimu a Nagasaki.

15. května se slaví Mezinárodní den rodin. Tato každoroční
pozornost věnovaná rodinám vychází z rezoluce Valného shromáždění OSN přijaté v září 1993 a odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám jako základním jednotkám společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci rodin ve
světě.

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit
světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v
mnoha zemích světa.
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická
federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová
federace demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé
slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích celého světa.
Pevné datum, tedy 1. červen, bylo stanoveno až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952.

Vyhlazení Lidic – významný den ČR
Vyhlazení Lidic 10.6.1942 bylo vyhlazením značné části obyvatel české vsi Lidice německými nacistickými okupanty. Po úspěšném atentátu českých parašutistů na Reinharda Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice ve Středních Čechách v důsledku heydrichiády vypálena
a dokonale srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo vyvražděno nebo odsunuto do
koncentračních táborů.
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Den památky obětí komunismu – významný den ČR
27. červen se vztahuje k výročí popravy Dr. Milady Horákové, která byla v bývalém Československu popravena oběšením r. 1950. Milada Horáková se ve světě stala symbolem bojovnice proti komunistické zvůli. Spolu s ní byli popraveni O. Pecl a J. Buchal – šlo o první politické vraždy spáchané československou justicí, která byla podřízena vládě KSČ, jejímu
stranickému aparátu, jejím služebným prokurátorům a StB. Tímto dnem byly spuštěny vražedné popravy odpůrců režimu.

A na závěr a pro odlehčení něco od našich přátel ze Slovenska (dovolil jsem si ponechat původní znění)
20. jún - Deň otcov, sviatok venovaný všetkým mužom-otcom. Je to mužská variant Dňa
matiek. Tento sviatok na Slovensku síce nie je zatiaľ príliš rozšírený, mohol by sa však stať
príjemným rodinným sviatkom.
Deň otcov je známy po celom svete, jednotlivé krajiny ho ale oslavujú v rozličných dátumoch, na Slovensku sa tento sviatok pripomínal v deň Sv. Jozefa. Americké tradície sa do
sveta rozširujú čoraz viac a tak sa postupne za medzinárodný deň otcov pod vplyvom Spojených štátov stáva tretia júnová nedeľa.
A my Češi? Slavíme (ha,ha) kde co, ale tahle důležitá anomálie přírody (tím mám na mysli
právě to otcovství), nám nějak uniká.
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Tak a nyní ono slíbené pásmo k Velikonocím
Těšíme se na jaro
Letošní zima byla pro nás pro všechny opravdu dlouhá, takové množství sněhu mnozí ani
nepamatují. Tím více se už všichni těšíme na jaro a na první jarní svátky – Velikonoce. I na
našem oddělení se klientky - paní Hergerová a Spálenská zapojily do výroby velikonoční
výzdoby. Se sestřičkami Hromádkovou a Jandáčkovou háčkují barevné slepičky a se sestřičkou Evou Doležalovou zase zdobí vyfouklá vajíčka ubrouskovou technikou nebo barevnou
přízí. Už se těší, jak si vyzdobí své pokoje. Pan Hála slíbil, že jako každý rok vyrobí vlastnoručně upletenou pomlázku, kterou nás všechny vyšlehá a určitě nezapomene navštívit i své
známé ve městě. Doufáme, že se Velikonoce vydaří, že i zima se umoudří a místo sněhu nechá svítit sluníčko, které konečně probudí přírodu ze zimního spánku a všude to zazelená a
rozkvete, ptáci začnou zpívat své koncerty a včely poletovat nad prvními jarními květy.
Pracovníci odd.L0 a B1.
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Koleda 1995
Rok se zase s rokem sešel
a máme tu velikonoce,
nebojte se dámy milé,
je to přec jen jednou v roce.
Nic nám shánět nemusíte,
vajíček si vezmem jenom pár,
sukně trochu vyprášíme,
potom zas půjdeme dál.
A když přidáte nám pentle,
všichni vám teď rádi slíbíme,
že půjdem-li za rok kolem,
jistě se tu zastavíme.
Vejce pěkně malované,
též mazance vypékané,
řehtačky a mrskanice
i štamprlátka slivovice,
tak se svátky jara slaví,
ať jste veselí a zdraví!

Svátky velikonoční oslavuje celý svět,
políčka se zelenají, sad je samý květ,
všude vůně, všude krása,
vše je jako z oblázků.
Užívejte šťastně svátky v kruhu rodinném
a bohatou pomlázku.
Přeje Anuška Písařová
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Maděra?
Na našem oddělení máme novou klientku, paní Maděrovou (Maděra?). Kde jsem to jméno
slyšela? Ráda zpívám a nějak mi v uších zní část písničky „tancoval s ní maděru“. Broukám
si to pořád a vzpomínám. Představuju si zpěváky v krojích. Je to tanec? Kdo to zpíval a tančil? Není to ani v české, ani v moravské besedě. Ptám se sestřičky, která přišla sloužit noční
a ona říká, že si určitě vzpomene a že mi to řekne.
Druhý den mi to zní zase v uších a tak jdu za několika klienty a ptám se, jestli to někdo nezná, ale nikdo to neví.
Jdu se projít do spojovací chodby, podívat se po ránu na teploměr (je -14°C) a právě tam zalévá květiny paní Zemková. Ta zná hodně lidových písniček, snad si vzpomene ona. Také že
to zná – hned mi zazpívala: „Strejček Nimra koupil šimla za půl pátá tolaru, přišel domů,
popad ženu, tancoval s ní maděru.“
Kámen mi spadl ze srdce a hned jsem si uvědomila, že to bylo kdysi v televizi ve Zpívánkách, když byla dcera ještě malá.
A tak jsem rozesmátá to šla zazpívat paní Maděrové, která se tomu srdečně zasmála.
J. Rousková

Maděra – text písně
Moje milá měla by umět dobře znát,
na maděru tanec kterej já hrozně rád.
Když s láskou spustěj tenhle tanec divokej,
mávám hned nohama, jo maděru já rád.
Moji milou nejde ten tanec naučit,
co s tím dřevem proboha já si mám počít?
Moje milá nezná ten tanec tancovat,
no nevadí, já jí mám stejně pořád rád.
Když s láskou hrajou tenhle tanec divokej,
mávám hned nohama, jo maděru já rád.

Poznámka redakce: Maděra patří mezi staročeské figurální tance jako jsou Hulán, Husar,
Kalamajka a právě Maděra, mezi figurální tance dále patří i tance se střídavým taktem tzv.
Mateníky ( Talán, Vejr, Jidáš ) a Čtverylky ( Čtyřpárová, Křižák )
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Tam pod horou Bučinou
Hymna rodáků, složil pan Josef Výborný z Hradce Králové
Tam pod horou Bučinou v lesích a kamení,
leží malá vesnička rozmilá, náš Podol Vápenný.
Je to naše rodiště, místo drahé, milé,
tam jsme v kruhu rodiny prožili dětství, šťastné chvíle.
Mezi kopci po cestách běhali jsme léta,
až nás malá lokálka rozvezla daleko do světa.
Mnoho vody v Podolce odteklo do dáli,
zestárli jsme vespolek, my všichni, i náš Podol malý.
Komín staré vápenky nevítá nás více,
zmizel lom a odjel vlak navždycky, zmlkly kolejnice.
Tam pod horou Bučinou v lesích a kamení,
leží malá vesnička jak prsten do krásy vsazený.
Tím prstýnkem věrnosti život náš je spjatý,
s ním se každý potěší vždycky rád, kdykoliv se vrátí.
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Vážení klienti.
s příchodem jara, kdy se všechno probouzí a mění, nastává změna i v našem zařízení.
30dubna 2010 zde končí svoji ordinaci MUDr. Jiroutková Alena
Od 1. května 2010 u nás nastupuje MUDr. Zdeňka Procházková z Běstviny
Ordinační hodiny ještě upřesníme.
Alena Vitvarová

Z provozu
Abych dodržel tradici, měl bych za provozní úsek napsat pár řádků….jenže v lednu a začátkem února mi byly pojišťovnou darovány lázně na 28 dní a následně v březnu jsem opět dva
týdny mimo, neb na doporučení traumatologa, jsem souhlasil s extrakcí ušlechtilých kovů ze
své již plně zahojené kyčle. Tož sami vidíte, že jsem toho bohužel moc nenapracoval. Fakt
ovšem je, že začátek roku - ve srovnání s podzimem a koncem roku - je pro šéfa provozu
relativně klidnějším obdobím. Většinou jsme řešili běžné problémy, ale také plánovali pořizování majetku a investic, větších oprav a rekonstrukcí. V lednu a únoru byly dokončeny
rekonstrukce WC na oddělení L0, zednické opravy v kuchyni a chodbě u výtahu D4 do zahrady. S příchodem pěkného březnového počasí začaly dokončovací práce na budově oddělení B1 a přilehlých plochách (zámková dlažba). Od dubna začnou i práce na zahradě. Na
místo zahradnice jsme přijali novou kolegyni slečnu Švadlenkovou. Z větších akcí plánujeme (avšak nejdříve nám plány musí schválit zřizovatel) dvě pračky do prádelny, osobní
automobil 7 místný, změkčovací stanici vody pro prádelnu, myčku nádobí do kuchyně a automatické dveře do spojovací chodby L0-B1. Jako záměr do blíže neurčené budoucnosti plánujeme přistavění sušárny k budově prádelny.
Jednu velkou změnu také čekají jídelníčky. Postupně předložím kuchařům, úseku přímé péče
a výboru klientů návrh dvanácti jídelníčků. Jídla se budou tedy opakovat pouze 4x ročně.
Zbyněk Jiroušek
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Do našeho domova nastoupili
Prosinec 2009
paní Svobodová Miroslava

22.12.2009

Leden 2010
paní Drobílková Jiřina
paní Pospíšilová Vlasta
paní Pochobradská Jagica
paní Netíková Věra
paní Šimonová Boţena

11.1.2010
11.1.2010
13.1.2010
18.1.2010
18.1.2010

Únor 2010
paní Ţáková Marie
paní Sikáčková Věra
pan Skalecký Ladislav
paní Giňová Margita
paní Švadlenková Ludmila
pan Rigo Gejza
paní Stará Jiřina
paní Markivová Alţběta

1.2.2010
1.2.2010
1.2.2010
11.2.2010
11.2.2010
22.2.2010
23.2.2010
25.2.2010

Březen 2010
paní Bláhová Marta
pan Kroutil Josef
pan Šťastný Eduard
paní Konrádová Věra
paní Sotonová Jana
paní Šarochová Marie
pan Starý František
pan Hauk Jiří

1.3.2010
3.3.2010
3.3.2010
4.3.2010
4.3.2010
10.3.2010
18.3.2010
19.3.2010

Z pobytu v našem domově se odhlásili
pan Skalecký Ladislav
pan Rigo Gejza
paní Ortová Ludmila

28.2.2010 odchod od domácí péče
9.3.2010 odchod do domácí péče
17.3.2010 odchod do jiného DPS
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Narozeniny oslaví
Duben:
pan Ryšaný Vladimír
paní Nováková Miloslava
paní Švejdová Alena
paní Krušinová Milada
paní Pernicová Anna
paní Havlíčková Boţena
paní Giňová Margita
paní Jirásková Emilie
pan Svoboda Zdeněk
paní Paulusová Marie
paní Ţáková Marie
paní Bartošová Eva
pan Baumgartner Jiři
paní Culková Bohuslava
MUDr. Macháčková Vlasta
paní Brokešová Ludmila
paní Šarochová Marie
pan Blaţek Jiři
paní Marková Bohumila
paní Trojanová Miloslava
paní Handlířová Marie
paní Pochobradská Jagica

2.4.1933
3.4.1929
3.4.1939
4.4.1925
5.4.1920
7.4.1920
7.4.1929
10.4.1931
11.4.1929
11.4.1945
12.4.1920
13.4.1947
16.4.1931
20.4.1925
21.4.1931
21.4.1948
22.4.1923
22.4.1935
24.4.1928
26.4.1930
28.4.1921
29.4.1928

Květen:
paní Jeníčková Marta
paní Kopřivová Květoslava
pan Fuksa Petr
paní Kučerová Vlasta
pan Strašek Ladislav
paní Geciová Mária
paní Stojková Blaţena
paní Walterová Miloslava
paní Kubalová Olga
paní Vojáčková Zdeňka
paní Sotonová Jana
paní Švadlenková Ludmila
paní Šimonová Boţena
pan Potměšil Milan
Ing. Zavadil Luděk
paní Markivová Alţběta
pan Nevečeřal Oldřich
pan Vítek Václav

2.5.1924
3.5.1926
3.5.1949
4.5.1924
4.5.1933
5.5.1936
8.5.1931
15.5.1921
17.5.1925
20.5.1925
20.5.1926
20.5.1943
22.5.1918
24.5.1927
25.5.1923
26.5.1915
26.5.1924
26.5.1934
18

paní Lamberská Vlasta
paní Lédlová Růţena
paní Kudláčková Marie

27.5.1921
27.5.1934
30.5.1924

Červen:
paní Novotná Helena
pan Lavička Antonín
paní Musílková Jarmila
pan Kraus Ladislav
paní Zemková Milada
paní Hemská Helena
paní Hubáčková Anna
pan Blaţek Ladislav
pan Fejtek Vladimír
pan Toma Ludovít
paní Belanyiová Helena
pan Erdelyi Jan
paní Teplá Anna
paní Konrádová Věra
pan Holenka Pavol
paní Stará Jiřina

1.6.1928
1.6.1946
2.6.1920
2.6.1926
3.6.1929
4.6.1924
5.6.1924
7.6.1938
11.6.1932
13.6.1925
15.6.1929
19.6.1937
20.6.1917
21.6.1923
26.6.1925
27.6.1926

Přejeme všechno nejlepší !
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S lítostí oznamujeme, ţe nás navţdy opustili
Prosinec 2009
paní Konvalinová Zdeňka
paní Kadlecová Marie
paní Pařízková Růţena
paní Dohnálková Jaroslava

17.12.2009
17.12.2009
26.12.2009
28.12.2009

Leden 2010
paní Pešková Jaroslava
paní Ptáčková Jarmila
pan Bednář Luboš
pan Doskočil Josef
paní Tatíčková Boţena
paní Hendrychová Věra

10.1.2010
11.1.2010
18.1.2010
20.1.2010
23.1.2010
24.1.2010

Únor 2010
paní Koubová Zdeňka
paní Kloučková Anna
paní Böhmová Anna
paní Novotná Marie
paní Founěová Filomena
paní Pospíšilová Vlasta
pan Veselý Josef

6.2.2010
7.2.2010
14.2.2010
16.2.2010
17.2.2010
18.2.2010
28.2.2010

Březen 2010
paní Záplatová Marta
paní Kupková Antonie

1.3.2010
13.3.2010

Čest jejich památce !

20

