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Korunovace krále české dechovky v Souticích
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
máme krásný podzim a s ním přicházejí radosti, starosti a poměrně dost práce. Padá listí, takže zase
hrabeme a uklízíme. Pečujeme o zahrádku, sklízíme plody, které se nám podařilo vypěstovat.
Radujeme se z nádherných barev, kterými naše příroda hýří. Malíř-Příroda si vždy dokáže
s barevností poradit a vše dohromady v krajině krásně sladit.
Společně jsme se rozloučili s létem za úžasného zpěvu pana Josefa Zímy. Byli jsme velice potěšeni,
že mezi nás přijel a pobyl zde v naší obci. To, s jakým elánem a nadšením rozjel své hudební
vystoupení bylo hodno opravdového krále české dechovky, takže tento titul spolu s královskou
korunou mu právem náleží. Jeho věk, pouhých 87 let, je důkazem toho, že se člověk umí a může
radovat v každém věku.

Začátkem října nás navštívil pan kardinál Dominik
Duka OP. Dopoledne se s ním u pana faráře ve Zruči
nad Sázavou sešli a pohovořili všichni starostové ze
zdejší farnosti. Odpoledne se potom v Souticích pan
kardinál pozdravil s věřícími a prohlédl si kostel, faru
a hřbitov.
V našem soutickém Muzeu se uskuteční první
výstava obrazů vlašimského malíře Stanislava
Příhody. Inspirací mu samozřejmě byla naše obec.
Malíř zachytil místa v Souticích, Kalné a Černýši,
která jej oslovila. Každý z Vás si může koupit obraz, který je mu něčím blízký, nebo se mu tvorba
umělce líbí. Ve čtvrtek zahajujeme vernisáží a výstava potrvá do neděle. Přeji Vám, pokud se přijdete
podívat, abyste si vybrali obrázek, který Vás při pohledu na něj osloví a potěší a věřím, že takový
tam skutečně najdete. Srdečně Vás zvu a těším se na shledání s Vámi, milí spoluobčané.
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Dne 5. října uplynulo 100 let od narození pana Vojtěcha
Zamarovského, oblíbeného spisovatele, který v naší obci žil a
tvořil. V Souticích je pochován, uctili jsme jeho památku
položením věnce k pomníku na hřbitově. Zavzpomínat na
pana Zamarovského můžete také při návštěvě soutického
Muzea, kde je mu věnovaná krásná expozice i s proslulými
dveřmi, na které se při návštěvách podepisovali jeho přátelé
včetně Vladimíra Menšíka, Radovana Lukavského nebo
Františka Nepila.
Dále Vám chci sdělit, že se musíme pustit do rekonstrukce obecní budovy č.p. 16. V této budově se
nacházejí pro nás všechny téměř životně důležitá zázemí. Jedná se především o prodejnu a hospodu.
Bohužel není možné ani fasádu opravovat za provozu. Byla by ohrožena bezpečnost všech, kteří by
se zde nacházeli. Obec v minulých letech neměla dostatek finančních prostředků na to, aby udělala
naráz celou rekonstrukci. No a nyní je ten čas, kdy může být rekonstrukce spuštěna, a to
samozřejmě s sebou nese i nepopulární opatření.
Vždy jsme při rekonstrukci určité části budovy položili nové rozvody, ale byly připojeny na
rozvody původní. Nyní je patrné, že takto to opravdu dobře fungovat nemůže. Stížnosti na to, že je
v obchodě cítit kanalizace, špatně teče voda, sklepy jsou mokré a v případě přívalových dešťů
zatopené, jsme museli vyslyšet. Navíc v obchodě se nachází mokrý skládek a daří se tady dobře
plísni, takže prostor je nevyužitý, což je samozřejmě škoda a bylo nutné hledat vhodná řešení.
Zamyslete se prosím nad tím, když doma provádíte stavební úpravy, tak dbáte na to, aby bylo
zachováno Vaše bezpečí a mohli jste funkční prostory plně využívat. Což v budově bývalé školy
bohužel zatím není možné. Obec je vlastníkem budovy č.p. 16 a musí se řádně postarat o svůj
majetek. Neděláme nic jiného, než že chceme budovu ochránit před určitými riziky a obec od
případných pokut, které by mohly přijít.
Tato budova byla postavená v roce 1901 a zaslouží si nejen vnitřní úpravy, pokud nám má
zajistit kvalitní a bezpečné zázemí a to zejména, aby byla elektřina, plyn, pitná voda a odpadní voda
v náležitém pořádku, a především aby vše odpovídalo stanoveným normám. Ale jinak tato krásná
118letá budova si zaslouží i navrácení původního vzhledu a je třeba jí zbavit zásahů, které zrovna
nejsou ozdobou, ale budovu hyzdí. Je důležité, abychom mysleli na odkaz našich předků a starali se
o majetek, který zde vybudovali a naše i příští generace ho budou moci plně využívat.
Budeme Vás průběžně informovat, jaké budou další postupy při rekonstrukci budovy.
Zatím do konce letošního roku jsou zde nájemci, a proto bude započato se stavebními pracemi
začátkem roku 2020.
Vážení spoluobčané, žádám Vás o rozumný postoj k této připravované akci a doufám, že
pochopíte důležitost a správnost tohoto rozhodnutí.
Věřte, že budete spokojeni s konečným výsledkem a budova a její okolí budou naší velkou chloubou.

Alena Exnerová
Veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Soutice
Milí občané, v současné době je předložen návrh nového Územního plánu obce Soutice.
Dokumentace pro veřejné projednání je umístěna v elektronické podobě na webu obce, v tištěné
podobě ji můžete shlédnout na OÚ Soutice. Veřejné projednání k návrhu územního plánu se
uskuteční dne 31. října 2019 od 14:00 na OÚ Soutice za účasti zpracovatelů, odborníků, dotčených
orgánů a představitelů obce Soutice. Pokud k projednávané podobě ÚP budete mít připomínky nebo
námitky, bude nutné je uplatnit písemně do 7. listopadu 2019 u OÚ Soutice.
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POZVÁNÍ
Vážení přátelé, využívám této
možnosti, abych vás osobně
pozval na výstavu mých obrazů
v Souticích. Vernisáž se koná ve
čtvrtek 10. října v Muzeu, začátek
ve 14 hod. Srdečně zvu! Je mi ctí,
že mohu pomoci obohatit kulturní
život v obci. Jsem v kontaktu s některými z vás, novinky se dozvídám též na internetu. Soutice jsou
i společensky aktivní, tak to má
být.
Před více než dvaceti léty byla
v plánu prezentace mé tvorby
v Souticích, ta se neuskutečnila.
Náhradou byla pak menší výstavka v místní restauraci. K většímu setkání došlo v předloňském
roce na kulturním pořadu „Příhoda
vzpomíná a hraje“ – mnozí jistě
vzpomínáte. Bylo mi mezi vámi
dobře.
Obec mi pomohla i se zajištěním
vzniku
autobiografické
knihy
„Kantorský pětiboj“. Vážím si
toho. I proto jsem vyhověl pozvání
starostky obce Aleny Exnerové
k vystavení mých prací. Mohu vám sdělit, že jsem se na představení autorské tvorby v Souticích
zodpovědně připravoval. Vybral jsem si hodně místních motivů a výtvarně je zpracoval.
A je jich dost – budete překvapeni. Na vernisáž jsem připravil též malé překvapení, seznámíte se
s další mojí aktivitou. Počítačově jsem zpracoval pořad „Podblanický malíř a Soutice“. Přijďte se
podívat.
Slušností zřejmě je stručné představení vystavujícího. V listopadu mi bude třiaosmdesát. Narodil jsem se v Humpolci, ale dětství prožil v nedalekých Senožatech. Po vystudování Pedagogického gymnázia v Jihlavě (později i PF UK Praha) jsem učitelsky
působil na Podblanicku (Pravětice, Načeradec, Zdislavice, Vlašim)
a vedle pedagogické práce se věnoval i dalším činnostem. Pokud
vás zajímá, které to jsou – přečtěte si moji knihu Kantorský pětiboj. Tam se vše dozvíte. Tuto barevnou publikaci přivezu také na
výstavu.
Vážím si možnosti vystavovat ve vaší obci. Kéž by obrazy
udělaly takovou radost, jakou jsem prožíval při jejich tvorbě.

Standa Příhoda
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Chystaná rekonstrukce bývalé školy omezí provoz budovy
Vážení občané, dovolte, abychom Vám poskytli informace ohledně rozsáhlé stavební akce, která v nejbližších
měsících čeká naši obec. Půjde o rekonstrukci jedné z největších obecních budov a zároveň dominant,
bývalou školu č.p. 16. Řešení havarijního stavu fasády, poruch vnitřních rozvodů a destruktivní vliv vlhkosti
v přízemí a sklepních prostorách objektu už nesnese odkladu. Proto zastupitelé dali rekonstrukci budovy
prioritu. Její současný stav by mohl ohrozit kolemjdoucí; provozy uvnitř by mohly mít vliv na zdraví konečných
uživatelů. Z pláště budovy opadávají poslední části fasády, vlhkost zase způsobuje plíseň a hnilobu v přízemí
a sklepích. Rozvody elektřiny, vody i kanalizace jsou zastaralé, v některých místnostech budovy nefunkční
a dnes již neodpovídají požadavkům nutných revizí.
Záměrem opravit bývalou školu se zastupitelé zabývají už léta, bohužel ale nebylo v možnostech rozpočtu
takto malé obce uskutečnit všechny projekty najednou, zvláště při budování základní infrastruktury.
Ani dotační tituly nebyly záměru příznivě nakloněny. Kombinace komerčních aktivit se společenskými
v jednom objektu problematizuje splnění podmínek poskytovatelů dotací. Obec tedy musela stavební akci
odsunout na dobu, kdy ji bude schopna financovat z vlastních prostředků. Ten čas nastal nyní, nebylo by
rozumné otálet.
Projektová dokumentace byla zpracována v květnu 2018 a po odborných konzultacích a aktualizacích letos
v létě připravena k výběrovému řízení na dodavatele stavby. Vysoutěžená firma s opravami začne v příštím
roce.

PRODEJNA BUDE UZAVŘENA DOČASNĚ, NÁKUPY V PŘECHODNÉM OBDOBÍ ZAJISTÍ
OBEC.

S plánovanou stavební akcí bohužel souvisí i přerušení provozu prodejny se smíšeným
zbožím a obecní hospůdky. Prosíme, pochopte, že rekonstrukce bývalé školy je nutná.
Z bezpečnostních, zdravotních i provozních důvodů není možné během stavby tyto
služby zachovat. Obě zařízení dočasně ukončí provoz ke konci roku 2019.
Obec Soutice chce samozřejmě v tomto kritickém období služby obchodu obyvatelům
dle možností vynahradit. Zaměstnanci obce budou potřebným lidem nákupy zajišťovat.
Průběžně Vás také budeme informovat o postupu stavebních prací a celkové situaci.
Se započetím stavby v příštím roce Vás žádáme, abyste byli v okolí budovy bývalé školy
opatrní a dbali bezpečnostních pokynů po celou dobu realizace. Odměnou nám bude
opravená budova, která bude plně funkční, splňující dané předpisy a také bude
v obnoveném kabátě zdobit naši náves.
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S rekonstrukcí souvisí práce na dětském hřišti
Dětské hřiště u bývalé školy dostalo v posledních měsících zabrat. Nejen zvýšený prázdninový
provoz, stáří hracích prvků, ale bohužel také destruktivní chování některých návštěvníků se
podepsalo na jeho stavu. Na konci léta proto dali zastupitelé pokyn k úpravě lokality. Vhodné
načasování souvisí s rekonstrukcí sousední budovy bývalé školy.
Původní zařízení, které bylo ještě v zachovalém stavu, nechala obec rozmístit na veřejné zelené
plochy. Houpačku, tabuli i houpadla tedy ještě mohou děti využít u hřiště naproti hasičárně, na návsi
v Černýši a na Kopečkách.
*****

Den dětí v Divadle kouzel Pavla Kožíška
V sobotu 15.6.2019 se konal výlet ze Soutic do Líbeznic u Prahy,
do Divadla kouzel Pavla Kožíška. Vyráželo se autobusem v 10
hodin dopoledne ze soutické návsi. S dětmi se jely pobavit
maminky a babičky z Kalné, Soutic, ale také ze Zruče nad Sázavou
a Jankova u Votic. Už před odjezdem bylo teplo, ale v autobuse
příjemně chladila klimatizace, cesta uplynula rychle a před
polednem byl zájezd v cíli.
Součástí budovy divadla byla i restaurace, které bylo cestujícími
hned využito. Poobědvalo se a ještě před samotným představením
jsme navštívili zrcadlový labyrint - také v areálu. Z labyrintu se
všichni vrátili, nikdo se neztratil, a tak se skupina postupně vydala
do prvního patra, kde se ve vestibulu nachází obchůdek se
suvenýry. Kdo si nakoupil, mohl vyčkat v hledišti na představení
začínající ve 14 hod.
Program trval hodinu a pan
Kožíšek s asistentkou Martinou Dvořákovou jej měli „v malíčku“.
Děti i dospělí byli nadšení, všichni přítomní byli zapojení do
předvádění kouzelnických triků, ať už přizváním některých diváků
na jeviště, či komunikací účinkujících s diváky v hledišti celkově.
Po skončení představení proběhla v přilehlém salónku rychlá
autogramiáda, po níž jsme si došli na kávu a něco sladkého a poté
se vydali zpět k domovu. Při cestě zpět koupila paní starostka jako
každý rok zmrzlinu dětem u McDonald´s (bez toho už by se výlet
asi neobešel ☺ ) a pokračovalo se do Soutic, kam jsme dorazili asi
kolem šesté podvečer.
Až na úmorné horko byl výlet vydařený. Cestou do Soutic dokonce
sprchlo, takže jsme se po parném dni nakonec trochu ochladili.

Daniela Steiningerová
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Neckyáda na řece Želivce
V sobotu 3.8.2019 se konala pod
záštitou Sousedského spolku přátel
z Podolí a Kopeček již jedenáctá Ledová
neckyáda u jezu na Kopečkách. Podle
plakátu se lidé mohli scházet od 13
hodin, ale začátek trochu pokazil déšť,
neckyádu tedy uvedl pan Petr Suchý
před 14.hodinou.
Přihlášených bylo celkem šest plavidel:
Piráti, Titanic, Disco necky, Lízátko,
Muchomůrka a Dva stateční. Soutěžilo se
na čas; Vždy odstartovalo jedno plavidlo
a poté, co úspěšně doplulo do cíle,
vyráželo další. Po doplutí dvou týmů
následovala pauza, v které se připravovali závodníci dalších dvou plavidel. Neckyádu vyhrál tým Dva
stateční, který tvořili pan Jan Jakoubek st. a jeho vnučka Anička Děkanovská.
Návštěvníci si mohli během akce koupit občerstvení. Grilovaly se klobásy, ženy ze spolku napekly
různé druhy sladkých koláčů, které byly také k prodeji. Nechyběla limonáda, pivo a pro otrlejší i
něco silnějšího. Navzdory tomu, že po chvilkách spadla nějaká ta kapka, program nebylo třeba
posouvat, po vyhlášení vítězných plavidel byla chvíli pauza a následovala soutěž na čas, kdy každý
předem přihlášený soutěžící nasedl na břehu řeky na gumovou duši a ručkoval k fáborku a zpět.
Technika nebyla daná, do cíle se ale každý musel vrátit na duši, jinak byl diskvalifikován.
S blížícím se večerem společnost pomalu řídla, ale
zábavy neubývalo. Začaly se objevovat různé taneční
kreace na reprodukovanou hudbu, a tak byla
vyhlášena taneční soutěž, nejprve pro děti –
jednotlivce a následně pro dospělé – páry. Výsledky
mi nejsou známy. I přes chladnější počasí se akce
velmi podařila, těšíme se zase za rok.

Daniela Steiningerová
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Korunovace krále české dechovky v Souticích
Na konci prázdnin proběhlo v Souticích „Loučení s létem“,
tentokrát s rozšířeným programem, který spojil všechny
generace. Nabídl zábavu pro děti, bohatý kulturní zážitek pro
rodiče a výjimečnou narozeninovou oslavu seniorů. Akce se
konala v sobotu 31. srpna za nádherného počasí plného
sluníčka. Začátek byl plánován na 14. hodinu, kdy už bylo
pod připravenými stany na hřišti plno. Lidé začali ochutnávat
sortiment občerstvení nebo prohlížet nástěnku se soutěžními
obrázky i plánovanými projekty obce. Děti zase skákaly na
trampolíně a chystaly se vyzkoušet malování na obličej.
Paní starostka Alena Exnerová přivítala publikum
a představila účinkující. Sled hudebních
vystoupení otevřelo Hašlerovo trio. Účinkující
zpívali a hráli plno známých písniček Karla
Hašlera, ale nechyběly ani kousky z dob
Rakouska Uherska nebo první republiky.
Dospěláky potom na pódiu vystřídaly děti, aby si
odnesly odměny za namalované obrázky
inspirované výletem ke Dni dětí. Následovaly
melodické zvuky banja, houslí, kytar a k tomu
nezaměnitelné hlasy dam ze skupiny Country Ladies. Trampské písničky spolu s žánry folk a country
potěšily zdejší obyvatele, zkrátka padly na úrodnou půdu kraje Želivky a Sázavy.
V polovině pestrého odpoledne došlo na očekávanou oslavu seniorů a jubilantů, kteří letos oslavili
kulaté nebo půlkulaté výročí. Paní starostka každému poblahopřála a za obec Soutice předala dárek,
kterým byla kniha „Benešovsko z nebe“. Oslavenci dostali také speciální blahopřání s pětisetkorunou
podepsané panem Josefem Zímou. Právě vystoupení tohoto oblíbeného zpěváka několika generací
se stalo darem největším a současně zlatým hřebem celého odpoledne. Vzácným okamžikem byla
korunovace dosud nekorunovaného krále české dechovky. Pan Josef Zíma neskrýval dojetí.
Ceremonii včetně složené básně pečlivě naplánovala a uskutečnila paní starostka. Nadšení
posluchači si s princem Radovanem ještě znovu zazpívali a na závěr koncertu ho odměnili
nekonečným potleskem ve stoje. Pane Josefe Zímo, děkujeme Vám!

Eva Vrzalová
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Kdopak to dnes přijel k nám?
Snad princ z pohádky anebo dechovky král? Uhádnete, kdo se skrývá za pohádkou
O princezně se zlatou hvězdou na čele?
No to je přece princ Radovan, ten, kdo krásně písně zpívá, dobrou náladu vždy mívá
a stále se na nás usmívá.
Ani pop, ani dechovka mu nejsou cizí. Ivánek v Mrazíkovi se nám všem moc líbí.
Na Vlachovce zpíval, všichni jsme mu tiše naslouchali, tančili, zpívali,
a to jen Josef Zíma uměl dostat lidi do dobré nálady.
Nám na věku nezáleží, mladí, staří, všichni máme Pepíčka moc rádi.
Zpíváme s ním, možná trošku falešně, ale s láskou k hudbě popové či dechové.
Na vánoční pohádku s princeznou Ladou a princem Radovanem se opět zase těšíme. Dovolte nám, proto
prosím, mistře, ocenit Váš talent, osobnost, povahu i umění.
Pane Josefe Zímo,
v Souticích Vás korunujeme
za Krále české dechovky
a děkujeme Vám za milé chvíle s Vámi prožité.
Soutičáci jsou Vám nakloněni příznivě a vinšují Vám hodně zdraví,
milý pane Josefe.

V Souticích dne 31. srpna 2019

Alena Exnerová, starostka obce Soutice

Poděkování
Speciální poděkování patří paní starostce Aleně Exnerové a spolupracujícímu týmu, jehož členy byli:
Alena Svobodová, Daniela Steiningerová, Hana Mrázková, Eva Vrzalová, Dana Vlasáková, Katka
Svobodová, Jaroslav Sochůrek, Tomáš Svoboda, Eda a Marek Šupíkovi, Zdeněk Doležal, Josef Olišar,
Luboš Dvořák, Mirek Simandl a Ruda Kasl. Za paní starostkou stojí výběr účinkujících, koncepce,
tvůrčí dramaturgie a špičková péče o účinkující. Spolupracující tým se perfektně staral o publikum,
hosty, přípravu zázemí a dokumentaci akce. Tato kolektivní práce, z velké části dobrovolná,
se vyrovná činnosti profesionální pořadatelské agentury.

Děkují zastupitelé obce a fanoušci pořádané akce.
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Strašidelný průvod projde Souticemi 1. listopadu
Na páteční večer 1. listopadu 2019 chystá obec oblíbenou podzimní akci plnou příšer, duchů a dalších
podivných bytostí. Světélkující Strašidelný průvod vyrazí s lampiony ze soutické návsi přes několik
stanovišť kolem Muzea, hřbitova, zámku, svaté Anny až k hasičárně. Každý si na ohýnku bude moci
upéct buřtíka, dá si teplý čaj a pohraje si s kamarády nebo popovídá se sousedy. Těšíme se na děti
i dospělé! Prosím, přineste si s sebou lampion. Strašidelné kostýmy jsou velmi vítány!

DOBRÉ ZPRÁVY
Do soutického Muzea se vrátil jeden původní exponát
a současně přibyl ještě další nový. Jde o dvoje přibližně
třiceticentimetrová zpodobnění zvoničky z Černýše.
Jedno je uháčkované, druhé upletené z pedigu. Autorkou
obou děl je naše spoluobčanka, paní Libuše Kasalová.
Děkujeme jí za věnované umělecké výrobky (mezi které
patří také například ozdobné perníčky) i za další milou
spolupráci při natáčení propagačního videa k soutickému
Muzeu. Jsme velmi vděčni za její umění, čas, práci, zájem,
znalosti historie a podporu. Velmi si toho vážíme.

Obec Soutice se společně s pořadatelským týmem a vystupujícími těší z pozitivních ohlasů
na koncert pana Josefa Zímy. Příležitost k „životnímu zážitku“ proběhla 31. srpna na venkovním
pódiu na místním hřišti. Mnoho lidí nás oslovilo a děkovalo ihned po skončení akce. V dalších dnech
ještě na obec přicházely děkovné emaily. Na publikum a prostředí v Souticích pan Josef Zíma velmi
hezky vzpomíná. Stejné dojmy má i jeho kolegyně, paní Yvetta Simonová, která v Souticích zpívala
v roce 2010 při slavnostech obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého. Moc vás oba pozdravují a děkují
za krásné chvíle, které s vámi mohli prožít!

Během následujících dnů začne obnova kamenného kříže
U Veteránů, který se nachází u cesty do lokality Podolí. Odborná
oprava památky bude spočívat v narovnání objektu
a zrestaurování poškozených dílů kříže. Po dokončení bude opět
vidět původní nápis a krásný reliéf srdce. Kříž nechal před 114 lety
vytesat spolek vojenských vysloužilců ke cti a chvále Boží.
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ŠPATNÁ ZPRÁVA
Mladičká lípa, která byla v Souticích vysazena ke 100. výročí
založení republiky, je nenávratně zničena. Na konci září na
ni v lokalitě u sousoší sv. Anny a Panny Marie již podruhé
zaútočil vandal a tentokrát ji přelomil ve spodní části
kmene. Ztrátu významného stromku nahlásil rozčarovaný
majitel zahradnické firmy pečující o obecní zeleň.
Po nepochopitelném vandalském jednání berou hodnoty,
jako jsou vlastenectví, šlechetnost, čest a vztah k přírodě,
historii, kultuře, lidské práci, za své. Vniveč přijdou kromě
veškerého úsilí i vynaložené finanční prostředky. Z rozpočtu
obce byly použity na nákup potomka Klokočovské lípy
s vlastním certifikátem, na následnou zálivku, a také
na zhotovení kamenné pamětní tabulky. Mrzí nás
především zklamání všech lidí, kteří lípu vysazovali, nebo
byli z její existence potěšeni a věnovali jí část své dobré
energie. Mrzí nás zmaření života lipky, která se i přes první
vandalský zásah (kdy byl na vrchu přelomen hlavní růstový
terminál stromku) snažila v Souticích zabydlet a dělat radost místním lidem. Naproti přes ulici roste
třísetletá památná lípa. Naši předci ji vysadili, následující generace ji dokázaly zachovat do dnešní
doby. Výpovědí současné společnosti je zmařený strom po prvním roce jeho růstu.
*****

Blahopřejeme našim občanům k jejich životnímu jubileu, které oslavili v měsíci
červnu, červenci, srpnu, září a říjnu 2019
Doležal Zdeněk

Hniková Zdeňka

Hájková Marie

Horáček Josef

Neradová Zdeňka

Horušický Václav

Petroniová Jindřiška

Loskot Štěpán

Rotterová Jitka

Petrásková Marie

Svobodová Věra

Polák Jozef

Veřtát Petr

Staňková Jana
Veřtátová Danuše
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Havlová Zdeňka

Brzková Marie

Luxová Ludmila

Filipová Jaroslava

Macas Ladislav

Hazdrová Ludmila

Mrázek Václav

Loskotová Drahomíra

Petrásková Jaroslava

Šturmová Květuše

Vlasák Bohuslav

Tomaides František

Vošická Miluše

Vošický Stanislav

Bláha Pavel
Lokajová Hana
Petrásek Zdeněk
Rejnová Miloslava
Slavíček Miloš
Tomaidesová Anna

Narodil se: Matěj Vinš, Kalná
Blahopřejeme rodičům k narození děťátka
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