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Podej mi ruku
V našem domově se nás sešlo hodně a kaţdý z nás má zdravotní potíţe a je rád, kdyţ mu je
poskytnuta péče našich sestřiček, pracovnic rehabilitační péče, sociálních pracovnic a kdyţ
vidí zájem vedení o to, abychom se tady cítili jako doma a byli zde spokojeni.
Měli jsme své rodiny a teď ţijeme tady a tvoříme vlastně velkou rodinu. Snaţíme se být
k sobě navzájem ohleduplní a tolerantní. Někdo má rád ticho a klid, je samotářský, jiný je
společenský a rád si popovídá s ostatními. Mnozí špatně slyší, někdo špatně vidí, jiný ztrácí
paměť a mnozí klienti se pomalu sţívají s novým prostředím, nebo bloudí a hledají svůj pokoj, nebo sestřičku. A právě těm chceme pomoci. Někdy stačí dobré slovo a podaná ruka.
Vzpomínám na skromnou bývalou osmdesátiletou obyvatelku našeho domova, paní Štěpánku Košinovou. Byla to dcera kováře z Trhové Kamenice, a i kdyţ neměla ţádné odborné
vzdělání, měla přirozenou inteligenci a psala nádhernou poezii. Ţilo tady před třiceti lety několik nevidomých obyvatel a pro ně sloţila paní Košinová krásnou báseň, ve které vyjádřila
myšlenku, ţe nejsme tady v domově sami, ţe se máme rádi a pomáháme si. Přečtěte si ji.
Podej mi ruku
Štěpánka Košinová
Podej mi ruku příteli
a nech se klidně vést,
vţdyť na světě je krásně tak
a miliony cest.
Půjdeme loukou zelenou
a budeme se smát,
pokud to srdce dovolí,
vţdyť na světě jsem rád.
A dál a dále půjdeme,
nejsi na světě sám,
skřivan nad hlavou vyletí
a je tu pole lán.
Z křiţovatky se nevracej,
co bylo nech uţ spát,
uţ jenom co ti zůstalo
snaţ se co nejvíc brát.
Aţ dojdem k tomu záhonu
kde ţivota je cíl,
zasaď tu malý kvíteček,
ten řekne, ţes tu byl.
J. Rousková
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Jak jsem fotil zatmění slunce v naší zahradě
Zbyněk Jiroušek
Ve zprávách proběhla informace, ţe 4. ledna 2011 dojde na našem území k částečnému zatmění slunce. O astronomii se zajímám uţ od klukovských let a současně mi hrozí, ţe dostanu jednoho profesionála na slunce do rodiny, takţe mě ta zpráva nenechala netečným. Zatmění slunce, ať uţ úplné nebo částečné není zase tak vzácným jevem, jak by se zdálo. Kaţdý rok dojde na Zemi ke dvěma aţ pěti z těchto zatmění. Problém je, ţe Země je tvořena ze
70% oceánem a úplné zatmění na stejném místě se opakuje průměrně jednou za 360 let.
Pojďme si krátce říci něco k tomuto fenoménu. V podstatě existují čtyři typy zatmění slunce:
Úplné zatmění nastává, kdyţ Měsíc zcela zakryje Slunce. Velmi
jasný sluneční disk je nahrazen černou plochou Měsíce a koróna,
která má mnohem menší jas a za normálních okolností není vidět,
je pozorovatelná. Úplné zatmění je pozorovatelné jen z úzkého
pruhu Země, (šířka maximálně 270 km) které se říká pás totality.

Prstencové zatmění je moţné pozorovat, kdyţ Slunce a Měsíc jsou
v jedné přímce, ale zdánlivá velikost Měsíce je menší neţ velikost
Slunce. Z tohoto důvodu je ze Slunce vidět velmi jasný prstenec.

Částečné zatmění se objevuje, kdyţ Slunce a Měsíc nejsou přesně
v přímce, takţe je Slunce zakryto jen zčásti. Toto zatmění je pozorovatelné z mnohem většího území a některá zatmění jsou pozorovatelná pouze jako částečná, protoţe oblast plného stínu leţí
mimo povrch Země.
Kombinované (hybridní) zatmění je vzácný stav, kdy z jednoho místa se zatmění jeví jako
úplné a z jiného jako prstencové.
Úplné zatmění Slunce je jev umoţněný faktem, ţe Slunce, které je čtyřistakrát větší neţ Měsíc, je současně čtyřistakrát dále od Země a navíc Měsíc i Země obíhají po eliptických drahách. Tyto dráhy přivádějí občas všechna tři tělesa do takového postavení, kdy je zakryt právě celý sluneční kotouč, takţe je moţno pozorovat korónu. Zatmění trvá jen několik minut a
zasaţena je přibliţně jen jedna setina zemského povrchu.
Měl jsem to štěstí, ţe jsem na konci tisíciletí, přesně 11.srpna 1999 mohl se synem vyrazit do
Maďarska, kde jsme mezi městy Kiskörös a Kiskunhalas, ve stepi za malou vesničkou Pirtó
(nedaleko srbských hranic) zaţili úplné zatmění slunce. Kdyţ Měsíc zakryl celý sluneční
kotouč, všechno kolem ztichlo, opravdu se ochladilo, nad hlavou jsme měli jasně zářící
hvězdy a kolem nad obzorem, ale opravdu všude červánky (nejen na západě nebo východě,
všude). Také jsme viděli všechny úkazy, o kterých jsem do té doby jen četl. Koronu, která se
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najednou vynořila jako kdyţ vyvoláváte fotku v temné komoře a Bailyho perly na začátku a
Diamantový prsten na konci zatmění. Dovolím si vysvětlení:
Bailyho perly (obr. vpravo) jsou optický úkaz viditelný
těsně před začátkem úplného zatmění a vzniká přechodem
posledních slunečních paprsků přes krátery rozrytý
měsíční povrch, který je bez atmosféry. Vypadá to jako
obloukový řetěz zářivých perel.
Diamantový prsten (obr.
vlevo) vzniká podobně, ale
opačně, přesně v okamţiku,
kdy se první paprsky
slunečního kotouče objeví na druhé straně měsíčního kotouče a
vypadá opravdu jako oslnivý výbuch briliantu náhle ozářeného
světlem.
Ţádný z těchto úkazů nemůţe být vidět při částečném zatmění,
stačí totiţ pouhé 1% slunečního svitu a nedojde k úplné tmě. To
byl případ i těch pozorovatelů, kteří nemohli popojet do jiţní Evropy a zkoušeli úkaz
pozorovat tenkrát z našeho území. Navíc ke všemu přistupuje moţnost, ţe bude oblačno,
zataţeno a tak.
Přes akademickou čtvrthodinku se dostáváme do naší zahrady. Leden je jeden z
„nejšpatnějších“ měsíců k pozorování a předpověď počasí na 4.1.2011 byla všelijaká.
Bohuţel dopadlo to, jak jsem trochu čekal. Slunce uţ mělo vyjít „vykrojené“, ale ještě v 9:00
nebylo vidět nic. Foťák i svařovací sklo jsem měl stále na pracovním stole a při jiné práci
stále periferním viděním sledoval venkovní situaci za okny kanceláře. Částečné zatmění
mělo vrcholit v 9:34, napětí stoupalo, ale bohuţel – stále husté mraky. Aţ těsne před desátou
se začalo jasnit, tak jsem vyběhl do zahrady, a i kdyţ zatmění bylo „na odchodu“, podařilo se
mi i dílem náhody pořídit následující fotky dole. Vystihl jsem oněch rozhodujících 10 vteřin,
kdy mi jeden řidčí mrak poslouţil jako tmavý filtr. Udělal jsem sérii asi 10 ti snímků, ale
pouţitelné jsou pouze dva, protoţe na dalších jiţ je jen oslňující světlo přibývajícího
slunečního kotouče.
….pět vteřin před…
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….teď je to ono…..

….a pět vteřin poté
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Svátky a významné dny v období jara
Jaro je bohaté na svátky a významné dny, tak jen stručně pro připomenutí:
1. dubna – pozor na Apríla, ať vás nikdo nenachytá!

7. dubna – Den vzdělanosti - je připomínkou významného činu KarlaVI.,
který roku 1348 vydal zakládací listinu praţské univerzity, první vysoké
školy ve střední Evropě a naší nejstarší české univerzity.

24. dubna – Velikonoční neděle (Boţí hod velikonoční)
25. dubna – Velikonoční pondělí
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání
Jeţíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřiţování. Kristovo
ukřiţování se událo kolem roku 30 či
33 v blízkosti významného ţidovského svátku Pesach, který je památkou
vysvobození Izraelitů Mojţíšem z
egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na
neděli po prvním jarním úplňku, tedy
na měsíc březen či duben. K těmto
svátkům se vztahuje spousta lidových
zvyků, z nichţ nejrozšířenější je pomlázka.

1. května – Svátek práce - 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.
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5. květen – květnové povstání praţského
lidu - tímto dnem si připomínáme ozbrojené
povstání českého lidu proti německým
okupantům za 2. světové války na území
Česka, které proběhlo roku 1945. Účastnilo
se ho asi 130 000 lidí.

8. květen – Den vítězství - nesporně zůstává historickým dnem osvobození od nejnelidštějšího a nejbarbarštějšího systému světových dějin, německého fašismu.

Den matek - na 8. květen letos připadá i pohyblivý (podobně jako
Velikonoce) svátek Den matek. Je to den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě.
V České republice připadá Den matek na druhou květnovou neděli.
V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně
vyrobené. Jeho původ je uţ ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně RheyKybelé, matky bohů.

15. květen – Den rodin - v roce 1994 Valné shromáţdění
OSN rozhodlo, ţe 15. květen bude vyhrazen Dni rodin. Tato
kaţdoroční pozornost věnovaná rodinám má odráţet důleţitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám jako
základním jednotkám společnosti.
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1. června - Mezinárodní den dětí - den, který není uveden
v letošním kalendáři!? To uţ děti nejsou důleţité?
U příleţitosti 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.

10. června – vyhlazení obce Lidice
Vypálení, srovnání se zemí a vyhlazení této
obce z mapy na dobu několika let bylo následkem pokusu českých vysadkářů o atentát na
zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha, po kterém bylo vyhlášeno stanné
právo a začaly masové popravy. Jednotky SS v
roce 1942 pod smyšlenou záminkou, ţe se v
Lidicích skrývají parašutisté, obec vypálily a
srovnaly se zemí. Nacisté postříleli všechny
lidické muţe, ţeny a většinu dětí poslali do
koncentračních táborů.

27. června – Den památky obětí komunistického reţimu - 27.červen je výroční den vraţedné popravy
Milady Horákové, která se ve světě stala symbolem
bojovnice proti totalitní moci a komunistické zvůli, a
s ní odsouzených O.Pecla, Z. Kalandry a J. Buchala,
vykonané oběšením v roce 1950. Šlo o první politické vraţdy páchané Československou justicí, podřízenou vládě KSČ, jejímu stranickému aparátu a jejich
sluţebníkům prokurátorům a StB.
Dle soudobých pramenů připravil Zbyněk Jiroušek
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Doporučení pro zlepšení vztahů a komunikace:
Listuji v odborném časopise SESTRA a natrefila jsem na tzv. Desatero komunikace se seniory.
1. Respektujeme identitu klienta a důsledně jej oslovujeme.
2. Důsledně se vyhýbáme zdětinšťování starého člověka.
3. Při komunikaci s klientem a při jeho ošetřování chraňme jeho důstojnost.
4. Respektujeme princip zpomalení a chraňme seniory před časovým stresem.
5. Sloţité anebo zvláště důleţité informace několikrát zopakujeme nebo napíšeme na
papír.
6. K usnadnění komunikace se zdrţujeme v zorném poli klienta.
7. Aktivně a taktně ověřme moţné komunikační bariéry.
8. Bez ověření nedoslýchavosti nezesilujeme hlas.
9. Pomoc při pohybu, odkládání oděvu či při uléhání na lůţko vţdy nabízejme úměrně
zdravotnímu stavu, nevnucujme.
10. Při ošetřování, komunikaci, ošetřovatelské aktivitě směřujeme k podpoře a udrţení
soběstačnosti seniora.
Tolik znění desatera z časopisu. Posouzení a srovnání nechám na vás milí čtenáři .
Alena Vitvarová
Na dveře nám jiţ klepe jaro, na které se všichni těšíme. Měli bychom ale vědět, ţe jaro je
také obdobím chřipkových onemocnění. Je to proto, ţe po dlouhé zimě máme oslabenou
imunitu - schopnost organismu bránit se proti různým nemocem. Její oslabení způsobilo málo sluníčka a méně vitamínů neţ v létě. Mnohdy v lékárnách hledáme posilující prvky, doplňky stravy, chemicky vyrobené vitamíny, platíme za ně dost peněz a přitom zapomínáme,
ţe máme levnější a mnohem účinnější zbraně.
Ač se to někomu můţe zdát nevěrohodné, zelí je zásobárnou minerálů, vitamínů,
vlákniny a dalších tělu prospěšných látek. Za časů našich babiček byly zásoby kysaného zelí
jediným zdrojem vitamínů v zimním období. Nejběţnějším druhem je zelí hlávkové (bílé a
červené), dále pak čínské nebo pekingské. Aby bylo v zelí zachováno co nejvíc ţivin, je nejlepší ho jíst syrové nebo kysané. Podle odborníků kysané obsahuje mnohem víc vitamínů
neţ syrové. Vlivem jakéhokoliv tepelného opracování (vaření, dušení, pečení) se ze zelí vytrácí aţ polovina cenných látek.
Pozitivní účinky zelí na organismus:
 posiluje imunitu, má protizánětlivé účinky
 zlepšuje krvetvorbu
 bojuje proti nespavosti a stresu
 sniţuje hladinu cholesterolu a krevní tlak
 je vhodné k redukčním dietám, protoţe díky obsahu
vlákniny čistí organismus
 udrţuje v normě střevní mikroflóru a tím zabraňuje zácpě
 pití zelné šťávy pomáhá léčit ţaludeční vředy
Zelí má skutečně mnoho důvodů, proč jej konzumovat. Tak si pochutnejte a posilujte přitom
svou imunitu.
Kolektiv odd. L2
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OSLAVA NAROZENIN
V únoru se doţila naše klientka paní Půlpánová krásného ţivotního jubilea 90 let.
Toto výročí oslavila nejen se svými blízkými, ale i se spolubydlícími.
Posezení bylo připraveno na zimní zahradě přední budovy. Sestřičky prostřely, ozdobily a
vkusně upravily stoly. Občerstvení měla paní Půlpánová připraveno pro všechny gratulanty.
Sestřičky pustily i hudbu, která dodala celé oslavě příjemnou atmosféru. Oslava se opravdu
vydařila. Všichni byli spokojeni a odcházeli v dobré náladě.
Tato posezení se pomalu stávají na našem oddělení tradicí. Dalším, kdo slavil se svými spolubydlícími, byl pan Neugebauer. Ten takto v širokém kruhu oslavil svátek i narozeniny.
Na obě oslavy měl připraveno opravdu bohaté pohoštění, kterého si všichni v dobré náladě
uţili.
Moc nás těší, ţe se tu klienti cítí dobře a mají chuť spolu trávit čas.
Sestry odd. L0, B1
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Dne 17.ledna 2011 k nám na oddělení L1 nastoupila nová rehabilitační sestřička Jana Radilová. Moţná si ji někteří pamatují z oddělení L0, kde pracovala před mateřskou dovolenou.
Myslíme, ţe se s námi velice brzy sţila. Připravila si pro nás ve spolupráci s oddělením D3 a
D4 některé akce, se kterými jsme jí rádi pomohli.
Jako první proběhly 11.2.2011 sportovní hry. Soutěţilo se v šipkách, kde zvítězila p. Hemská a v hodu na plechovky, ve kterých zvítězil p. Kolář. Nejvíce legrace jsme si uţili při hře
s balancovníkem, kterému někteří říkáme padák.
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18.2.2011 jsme uspořádali s oddělením D3a D4 velice oblíbenou kavárnu. A jako pokaţdé
byly zákusky od p. Plecháčkové vynikající.
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Jsme velice rádi, ţe si sestřičky z D3 a D4 nenechaly výrobní tajemství krásných košíků
z novin pro sebe a ukázaly nám, jak se vyrábějí. Sestřička Radilová je začala s klienty zkoušet. Našim klientkám se také velice zalíbilo šití moc pěkných kytek z látky.
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16.3.2011 jsme pro naše klienty z L1 připravili pečení moučníku. Dopoledne jsme ho upekli
a po obědě se sešli v kulturní místnosti, uvařili kávu a pochutnali si. Takto nám zima alespoň
lépe utekla a uţ se těšíme na vycházky do naší pěkné zahrady.
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Kinokavárna v našem domově
Ve středu 23.2. v odpoledních hodinách, jsme pozvali klienty z oddělení D3 a D4 do jídelny
na odd. D3 ke sledování filmu na DVD. Klienti si sami vybrali pohádku „Třetí princ“
s Pavlem Trávníčkem v hlavní roli. Tentokrát to bylo jako v kinokavárně. Sestřičky nabízely
klientům k promítání filmu kávu a čaj. A protoţe se akce líbila, chtěli bychom jí v březnu
zopakovat. Dopoledne by klienti upekli v dílně dobrý moučník a ten bychom nabídli ke kávě
a k filmu, který si vyberou.
oddělení D3, D4
Návštěva městského kina v Chrudimi
Klientům našeho domova jsme nabídli návštěvu kina v Chrudimi. Promítal se film
„NEVINNOST“. Na naši nabídku reagovalo 9 klientů. Ve čtvrtek dopoledne v 9 hod. jsme
vyjeli do Chrudimi. Klienti si sami zakoupili lístky a posadili se na svá místa.
K našemu překvapení se toto promítání konalo i pro maminky s dětmi. Tak jsme zaţili něco
nového: dětičky skákaly a křičely. Maminky si v klidu popíjely kávu. O jejich děti se staraly
studentky zdravotní školy. Všichni byli v pohodě aţ na nás. Neměli jsme ten správný klid na
sledování filmu. Pozitivní na tom bylo to, ţe děti jsou roztomilé a někteří z nás tam potkali
svá vnoučata i pravnoučata. Bylo to vlastně setkání 3 generací …
rehabilitační oddělení
Co vše jsme zažili
Kulturní akce, které proběhly od ledna do března 2011.
Ve středu 2.2.2011 k nám zavítal syn naší klientky paní Černé, Oldřich Černý, který nás seznámil s ţivotem na Filipínách. Přednášku doplnil fotografiemi a filipínskou hudbou.
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Rehabilitační sestřičky si pro klienty 11.2.2011 připravily minisportovní hry.

Dne 18.2.2011 mohli klienti oddělení L1, D3 a D4 navštívit kavárnu.
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22.2.2011 proběhlo v kulturní místnosti hudební vystoupení „ S abecedou od A do Z“. Rodina Plechatých nás provedla různými ţánry české hudby.

Dne 3.3.2011 měli klienti moţnost navštívit Městské kino v Chrudimi a shlédnout film „Nevinnost“.
Moţná jste si všimli personálních změn v měsíci březnu na našem oddělení. Pracovní poměr ukončila paní Jana Švecová, z mateřské dovolené se vrátila Mrg. Petra Linhartová,
která oddělení povede a paní Ilona Tlapalová bude pracovat ve funkci účetní depozit.
sociální oddělení
18

Z provozu
První tři měsíce v roce jsou vţdy klidnějším obdobím, kdy se na provoze nedějí ţádné „velké“ věci. Kuchyň vaří, prádelna pere, údrţba udrţuje a zahrada spí zimním spánkem. Novinář by to nazval okurkovou sezónou, prostě ţádný sólokapr.
To se však změní rychle v následujících měsících. Moţná jste si všimli těţké techniky u kotelny. To firma Stavební konstrukce začala s terénními pracemi, na jejichţ konci bude stát
nová sušárna prádla mezi současnou prádelnou a kotelnou Dps.
Na provozním úseku proběhly také personální změny. Z prádelny nám odešla do zaslouţeného důchodu dlouholetá zaměstnankyně paní Věra Fellnerová, která zde pracovala neuvěřitelných 32 let! Od 1. dubna nastoupí nová zaměstnankyně paní Dana Veselá. Z kuchyně nečekaně odešla paní Ladislava Kuchařová. Do důchodu plánovala odejít za rok, ale zdravotní
komplikace rozhodly za ni dříve. Od 21. března k nám přišel pracovat nový kuchař pan Jan
Kovařík. S oběma odcházejícími pracovnicemi jsme se srdečně rozloučili, popřáli jim, aby si
uţili zaslouţeného odpočinku a novým zaměstnancům přejeme, aby se jim u nás líbilo.
Zbyněk Jiroušek
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Narozeniny budou slavit:
v dubnu:
paní Nováková Miloslava
paní Krušinová Milada
paní Havlíčková Boţena
paní Giňová Margita
paní Jirásková Emilie
paní Ţďárská Hana
paní Paulusová Marie
paní Kučerová Milada
paní Bartošová Eva
pan Baumgartner Jiří
MUDr. Macháčková Vlasta
paní Hovorková Elena
paní Šarochová Marie
paní Marková Bohumila
paní Bartošíková Aneţka
paní Trojanová Miloslava
paní Handlířová Marie
paní Pochobradská Jagica
pan Otta Václav

3.4.1929
4.4.1925
7.4.1920
7.4.1929
10.4.1931
10.4.1926
11.4.1945
12.4.1930
13.4.1947
16.4.1931
21.4.1931
21.4.1923
22.4.1923
24.4.1928
24.4.1942
26.4.1930
28.4.1921
29.4.1928
29.4.1927

v květnu:
paní Jeníčková Marta
pan Fuksa Petr
paní Kopřivová Květoslava
paní Kučerová Vlasta
pan Strašek Ladislav
paní Mouricová Kamila
paní Walterová Miloslava
paní Kubalová Olga
paní Vojáčková Zdeňka
paní Švadlenková Ludmila
paní Malečková Kamila
Ing. Zavadil Luděk
pan Vítek Václav
pan Nevečeřal Oldřich

2.5.1924
3.5.1949
3.5.1926
4.5.1924
4.5.1933
9.5.1927
15.5.1921
17.5.1925
20.5.1925
20.5.1943
21.5.1930
25.5.1923
26.5.1934
26.5.1924
20

paní Lamberská Vlasta
paní Lédlová Růţena
pan Turyna Václav

27.5.1921
27.5.1934
31.5.1930

v červnu:
pan Kraus Ladislav
paní Musílková Jarmila
paní Zemková Milada
paní Launová Anna
paní Hemská Helena
paní Hubáčková Anna
paní Chmelíková Ludmila
pan Blaţek Ladislav
paní Bakešová Miloslava
paní Belanyiová Helena
paní Teplá Anna
paní Andrlová Hedvika
pan Ţďárský Stanislav
pan Holenka Pavol

2.6.1926
2.6.1920
3.6.1929
3.6.1938
4.6.1924
5.6.1924
6.6.1922
7.6.1938
12.6.1931
15.6.1929
20.6.1917
22.6.1924
24.6.1924
26.6.1925

Přejeme všechno nejlepší!
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Do našeho domova nastoupili noví obyvatelé
v lednu 2011
pan Kučera Miroslav

17.1.2011

paní Kučerová Milada

17.1.2011

pan Otta Václav

17.1.2011

paní Chmelíková Ludmila

20.1.2011

v únoru 2011
pan Trávníček Antonín

4.2.2011

paní Jakubovičová Marta

8.2.2011

pan Čapek Miroslav

9.2.2011

pan Huňáček Jiří

22.2.2011

paní Mouricová Kamila

22.2.2011

paní Leţáková Marta

25.2.2011

v březnu 2011
paní Čechová Helena

14.3.2011

Přejeme příjemný pobyt!
V našem domově ukončili pobyt
paní Stará Jiřina
pan Huňáček Jiří

7.3.2011
11.3.2011
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S lítostí oznamujeme, ţe nás navţdy opustili
V prosinci 2010
pan Erdelyi Jan
pan Fejtek Vladimír
pan Kočí Jaroslav

24.12.2010
24.12.2010
25.12.2010

v lednu 2011
paní Novotná Helena
paní Blehová Marie

14.1.2011
30.1.2011

v únoru 2011
pan Trávníček Antonín
pan Houfek Jaroslav
pan Starý František
paní Švadlenková Marie
paní Brokešová Ludmila

5.2.2011
6.2.2011
12.2.2011
14.2.2011
23.2.2011

v březnu 2011
pan Novotný Jiří
paní Geciová Mária
pan Toma Ludovít
paní Baťová Jarmila
paní Kudláčková Marie

14.3.2011
14.3.2011
16.3.2011
18.3.2011
20.3.2011

Čest jejich památce!
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