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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravila, a doufám, že pro Vás
všechny

bylo

léto

příjemně

stráveným

časem.

Na přelomu jara a celého léta se nám podařilo uspořádat
řadu kulturních a společenských akcí, na kterých panovala
přátelská atmosféra a byla radost zde být. Když se
ohlédnu, tak každá z nich stála za to a pokusíme se je
přiblížit ve fotografiích na dalších stránkách tohoto
zpravodaje. Velký dík patří rovněž všem, kteří se aktivně
podíleli na jejich realizaci, jste skvělí

!

Foto: Eva Urbánková, Dětský den Morašice

Morašice jsou součástí uskupení Energoregionu 2020, a proto se nám podařilo získat dotaci na pořízení
malé komunální techniky ve výši 52 000,- Kč (spoluúčast obce 25%). Obec je z podstatné části tvořena
zelení a tato technika pomáhá pracovníkům v jejich každodenní údržbě.
V měsíci srpnu jsme získali stavební povolení STL přípojky plynu pro nová stavební místa v lokalitě
„Na Loukách“. Již na podzim tohoto roku doufáme, že bude koncept připraven. Dalším a jedním
z posledních kroků bude výběrové řízení zhotovitele přípojek a inženýrských sítí.
Jsme v kontaktu s JEDNOTOU Moravský Krumlov a díky dotacím, které byly schváleny obcí, bude obchod
provozu schopný. Zároveň bude vybaven novými regály a příslušenstvím pro příjemnější nákupy. Udržení
chodu obchodu v obci je naší klíčovou prioritou. Dalším zpříjemněním je vybudování kompletního
bezbariérového přístupu do obchodu. Budeme rádi, když nás seznámíte s vašimi typy, jak naši obec ještě
více zvelebit ať už novými chodníky či jinými nápady.
Závěrem bych Vám chtěla popřát hodně štěstí, lásky, zdraví a úspěchů ve všem co děláte a budete dělat
v nadcházejících časech. Ať se Vám daří!
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Informace z obecního úřadu
Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 02.06.2022
Zasedání se zúčastnili členové zastupitelstva, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině
Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., Mgr. Lukáš Bartuněk, Rudolf Březina, Kateřina Paluchová, Mgr. Jana Hlaváčová,
Jaroslava Kotrncová Hana Maříková.
Program jednání
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání:
Předkládá: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2.
3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 05.05.2022
4. Rozpočtové opatření 4 /2022
5. Závěrečný účet obce Morašice za rok 2021
6. Účetní závěrka obce Morašice za rok 2021
7. Dotace Jihomoravský kraj – Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2022
8. Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem
9. Žádost o pracovní místo VPP
10.
11. Závěr

Doplněn bod č.
2.
Kontrola
Pro: 7 Proti:0

usnesení
z
Zdržel:0

minulého

zasedání

zastupitelstva

ze

dne

10.02.2022

10. Záměr prodeje části pozemku č. 1/1
Pro: 7 Proti:0

Zdržel:0

Zasedání řídila starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., po přivítání všech přítomných, konstatovala,
že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
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1. a) Starostkou obce Mgr.
a doplněn o bod 2 a 11.
Návrh na usnesení:

Adélou

Šotkovskou

DiS.,

byl

přečten

program

jednání

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 05. 05. 2022:
1. a) Zahájení
b) volba ověřovatele a zapisovatele.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 10.02.2022
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 05.05.2022
4. Rozpočtové opatření 4/2022.
5. Závěrečný účet obce Morašice za rok 2021
6. Roční závěrka obce Morašice za rok 2021
7. Dotace Jihomoravský kraj – Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2022.
8. Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem
9. Žádost o pracovní místo VPP
10. Záměr prodeje části pozemku č. 1/1
11. Závěr
Hlasování Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
1. B) Zapisovatelem zápisu byl určen Mgr. Lukáš Bartuněk, ověřovately zápisu byly určeny Mgr. Jana
Hlaváčová a Jaroslava Kotrncová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce Morašice
ze dne 02. 06. 2022 Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele Mgr. Janu Hlaváčovou a Jaroslavu Kotrncovou.
Hlasování Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
2. Kontrola ze zasedání zastupitelstva 10.02.2022
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí usnesení ze zasedání zastupitelstva 10.02.2022.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno
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3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva 05.05.2022
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 05.05.2022.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno
4. Rozpočtové opatření 4/2022
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022.
Hlasování Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.

5. Závěrečný účet obce Morašice za rok 2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 s výhradami, na základě nichž
přijímá územní celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Hlasování Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
6. Roční závěrka obce Morašice za rok 2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje účetní závěrku obce Morašice sestavenou k 31.12.2021 a vyjadřuje
souhlas
s celoročním
hospodařením
ve
výši
1 291 012,
35
Kč.

Hlasování Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
6. Dotace Jihomoravský kraj – Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji
pro rok 2022.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na Podpora provozu
venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2022 ve výši 35 000,- Kč.
Hlasování Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
8. Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem
Zastupitelstvu obce byly předloženy po průzkumu trhu tři cenové nabídky.
a) Firma Dokoupil Vlastimil s cenou 174 477,06 Kč s DPH (Hlasování: A: 1 (Hlaváčová N: 0 ZDr.: 0))
b) KSH Group s cenou 148 780,31 Kč s DPH (Hlasování: A 6 N: 1 (Hlaváčová) Zdr.: 0))
c) Zednictví Jiří Pokorný s cenou 190 513,- Kč s DPH (Hlasování: A:0 N:6 Zdr.:1 (Maříková))
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rekonstrukci chodníků před obchodem a obecním úřadem firmou
KSH za cenu 148 780,31 Kč.
Hlasování Pro

6

Proti

1
Zdržel se
(Hlaváčová)

0

Usnesení bylo schváleno.
9. Žádost o pracovní místo VPP
Obec Morašice získala 1 pracovníka pro VPP s pracovní smlouvou od 1.6.2022 – 31.10.2022
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí přidělení jednoho místa pro VPP pro období 01.06.
- 31.10.2022
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno

Ročník 2022, číslo II.

Stránka 5

10. Záměr prodeje části pozemku č. 1/1
Pan Vlastimil Herman podal žádost o odkup části parcely č. 1/1 v k.ú. obce Morašice v lokalitě
„Pod Hradčany“. Účel je rekonstrukce sklepa a prostor pro parkování traktorových vleků.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvalujezáměr prodeje části pozemku (209m2) z parcely č. 1/1
v k.ú. Morašice v lokalitě „Hradčany“.

Hlasování Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
11. Závěr
Pí starostka informovala o doporučení šetření vodou a omezení zalévání,
a podobných činností z vodovodního řádu obce kvůli nízkému stavu podzemní vody.

napouštění

Pí starostka informovala o kultuře v obci:
-

Sobota 4.6.2022 – 14.00 Den dětí na malém hřišti
Neděle 5.6.2022 – 13.00 Hasičské závody – Memoriál Jaroslavy Novákové
Sobota 11.6.2022 – 13.00 otevřené sklepy Morašice – „pod Hradčany“

Projekt“ Malá komunální technika IV“ Energoregion 2020 - paní starostka
o dotačním titulu ve výši 52 000,- Kč, kde spoluúčast obce je 25% z celkové částky.

informovala

Pí Kotrncová se dotazovala na umytí a uklizení čekárny na autobus. Pí starostka informovala,
že dle možností bude v nejbližší době vyřízeno, umyto a uklizeno.
Pí Kotrncová a Hlaváčová informovaly o potřebě postřiku ploch proti růstu plevelů, zejména
na hřbitově a na ostatních chodnících v obci. Pí starostka informovala, že dle možností bude v nejbližší době
vyřešeno. Bohužel dle rychlosti růstu trávy je to z kapacitních důvodů obtížné.
Pí starostka informovala, že 13.6.2022 je plánovaná schůze DSO Kanalizace, kde bude projednáváno
pořízení solární elektrárny pro snížení nákladů na energie. Podíl pro jednotlivé členy DSO je cca 200 000,Kč.
Pí Kotrncová se dotazovala na stav úvěru na nové pozemky a že je škoda, že kvůli tomu, že je projekt
nedokončený, tak dochází k odchodu rodáků z obce. Pí starostka informovala, že nyní se řeší ještě
inženýrské sítě a úvěr bude řešen nejspíše po volbách v září 2022. Do této doby budeme pokračovat
v zajištění zasíťování parcel dle stávajících možností.
Paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 18:35 hod.
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Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 14.07.2022
Zasedání se zúčastnili členové zastupitelstva, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině
Mgr. Lukáš Bartuněk, Rudolf Březina, Kateřina Paluchová a Hana Maříková. Omluveny: Mgr. Adéla
Šotkovská, DiS., Mgr. Jana Hlaváčová a Jaroslava Kotrncová.

Program jednání
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání:
Předkládá: Mgr. Lukáš Bartuněk
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření 5,6/2022
4. Závěrečný účet 2021 DSO Kanalizace Hostěradice – Skalice – Morašice
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci Podpora jednotek SDH
6. Smlouva o smlouvě budoucí Jihomoravský kraj
7. Dodatky ke smlouvám se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
8. Smlouva o zajištění distribuce ANTIDOT
9. Prodej části pozemku p.č. 1/1
10. Závěr

Zasedání řídil místostarosta Mgr. Lukáš Bartuněk. Po přivítání všech přítomných, konstatovala,
že je přítomno 4 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. a) Místostarostou obce Mgr. Lukášem Bartuňkem byl přečten program jednání.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 05. 05. 2022:
7. a) Zahájení
b) volba ověřovatele a zapisovatele.
8. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 02.06.2022
9. Rozpočtové opatření 5,6/2022
4. Závěrečný účet 2021 DSO Kanalizace Hostěradice – Skalice – Morašice
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci Podpora jednotek SDH
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6.Smlouva o smlouvě budoucí Jihomoravský kraj
7. Dodatky ke smlouvám se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
8. Smlouva o zajištění distribuce ANTIDOT
9. Prodej části pozemku p.č. 1/1
10. Závěr
Hlasování Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
2. B) Zapisovatelem zápisu byla určena Kateřina Paluchová, ověřovately zápisu byli určeni Rudolf
Březina a Hana Maříková.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce Morašice
ze dne 14. 07. 2022Kateřinu Paluchovou, ověřovatele Rudolfa Březinu a Hanu Maříkovou.

Hlasování Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
2. Kontrola ze zasedání zastupitelstva 2.06.2022
Návrh na usnesení:
Byl upraven bod č. 8
Nesprávně
Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem Zastupitelstvu obce byly předloženy
po průzkumu trhu tři cenové nabídky.
a) Firma Dokoupil Vlastimil s cenou 174 477,06 Kč s DPH (Hlasování: A: 1 (Hlaváčová N: 0 ZDr.: 0))
Správně:
Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem Zastupitelstvu obce byly předloženy
po průzkumu trhu tři cenové nabídky.
a) Firma Dokoupil Vlastimil s cenou 174 477,06 Kč s DPH (Hlasování: A: 1 (Hlaváčová N: 0 ZDr.: 6))
ZO bere na vědomí usnesení ze zasedání zastupitelstva 02.06.2022.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno
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3. Rozpočtové opatření 5,6/2022
a) Rozpočtové opatření 5/2022
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno
b) Rozpočtové opatření 6/2022
Návrh
na
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.
Hlasování Pro

4

Proti

0

Zdržel se

usnesení:

0

Usnesení bylo schváleno.
5.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci Podpora jednotek SDH
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci Podpora
jednotek SDH ve výši 29 000,- Kč.
Hlasování Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
6. Smlouva o smlouvě budoucí Jihomoravský kraj
Návrh
na
usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s Jihomoravským krajem ve věci zřízení
věcného břemene spočívajícího v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění kabelu
veřejného osvětlení a sloupů.
Hlasování Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
7.Dodatky ke smlouvám se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Návrh
na
usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje dodatky ke smlouvám se společností AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o.
Hlasování Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
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8. Smlouva o zajištění distribuce antidot
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o zajištění distribuce antidot – (IODOVÉ TABLETY,
elektrárna
Dukovany).

Hlasování Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
9. Prodej části pozemku p.č. 1/1

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje prodej části parcely č. 1/1 dle vyvěšeného záměru (13.6. – 1.7.2022)
v lokalitě „POD HRADČANY“ ve výměře 208 m2 za účelem rekonstrukce sklepa
a prostor pro parkování traktorových vleků panu Vlastimilu Hermanovi.
Hlasování Pro

4

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
10. Závěr
•
•

Místostarosta informovalo začátku rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem,
které proběhne v druhé polovině měsíce července 2022.
Obec ve spolupráci s SDH Morašice a PŘÁTEL RYBAŘENÍ MORAŠICE realizuje opravu vodní/hasičské
nádrže. Byly zalepeny největší díry, vykopán nový přístup pro elektrické připojení, pořízeno nové
čerpadlo a v srpnu 2022 bude vyčerpán kal ve studni a následně bude studna opět fungovat a nádrž
bude doplněna. Po doporučení rybářů budou vysazeny další ryby.
•

PROGRAM - POUŤ MORAŠICE 2022

Pátek 29.7. 20.00 TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU TOKYJÓ
Sobota 30.7. 13.00 ODJEZD CHASY PRO MÁJU 15.00 ZDOBENÍ MÁJE 16.00 – 18.00 VÝSTAVA - "Historie
zemědělství v Morašicích"
Neděle 31.7. 09.30 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V MÍSTNÍM KOSTELE 11.00. OBCHŮZKA CHASY PO VESNICI
16.00 ZAVÁDĚNÍ DĚTÍ ZE ZŠ A MŠ SKALICE 16.30 ZAVÁDĚNÍ CHASY U MÁJE
Místostarosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:25 hod.
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Pořízení malé komunální techniky – Energoregion 2020 (6/2022)

Sdružení
Energoregion
2020
podalo
i v letošním roce Žádost na projekt "Nákup
malé komunální techniky IV" u Nadace ČEZ.
Obci Morašice se podařilo získat dotaci ve
výši 52 000,- Kč, kde spoluúčast obce byla
25% z celkové částky.
Byl pořízen mulčovač pro sestavu VARI
– Tajfun, který pomůže při sekání náletových
dřevin, sněhová fréza a nosič nářadí, který
umožní sedět při údržbě delších úseků.

Autor: L. Bartuněk
Foto: Pavel Procházka ml.

Otevřené sklepy Morašice „Pod Hradčany“ 11.06.2022
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Na začátku června se uskutečnila velmi
vydařená akce Otevřené sklepy Morašice.
Posezení se v přátelské atmosféře
zúčastnilo
bezmála
osmdesát
návštěvníků. Vystavovalo zde svá vína pět
regionálních vinařů ve vlastních nebo
zapůjčených sklepech. Akce se vydařila
a příští rok bude určitě pokračovat,
tentokrát i s cimbálovou muzikou TÁJA.
Velké
poděkování
patří
všem,
kteří se aktivně podíleli na přípravě
a realizaci průběhu tohoto dne. Velké díky patří panu Vlastimilu Hermanovi, který je zakladatelem této
úspěšné
akce.
Autor: L. Bartuněk Foto: Eva Urbánková
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Fotogalerie - Dětský den Morašice 04.06.2022
Foto: Eva Urbánková
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Závody SDH v Morašicích – 5.6.2022
V neděli 5. června proběhly tradiční závody v požárním sportu
v Morašicích. Letos poprvé věnované významné a výrazné
dlouholeté člence SDH Morašice a také člence závodního
družstva žen paní Jarmile Novákové, in memoriam.
Účastnilo se celkem pět mužských družstev, jedno mužstvo žen
a dvě družstva dětí.
Na tomto místě bych velmi rád poděkoval všem,
kteří se podíleli na organizaci, přípravě a realizaci události.

Autor: L. Bartuněk
Foto: Eva Urbánková
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Oprava požární nádrže a výměna čerpadla 7/2022

Na podzim loňského roku bylo
odinstalováno
poškozené
čerpadlo ve studni u požární
nádrže. Nyní proběhlo zelepení
největších děr, aby nedocházelo
k únikům. Je připravena nová
elektroinstalace
a
bude
následovat vyčištění studny
a instalace nového čerpadla.
Děkujeme všem, kteří se
na opravě podílí.
Autor: L. Bartuněk
Foto: K. Paluchová
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Rekonstrukce chodníků u obecního úřadu a obchodu 7/2022

V prostoru okolo obchodu došlo k rekonstrukci chodníků a vytvoření kompletního bezbariérového
přístupu. Je to součást přeměny okolí, kde kvůli výšce a bezpečnosti bude odstraněn i strom
a darován na Vánoční trhy do Znojma. Budeme rádi za Vaše návrhy, jak by mělo okolí vypadat.
Autor: A. Šotkovská; Foto: L. Bartuněk
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Výstava „Historie ,,Zemědělství v Morašicích“ 30.7.2022
Autorka projektu:
Eva Urbánková

Výborná akce, která měla velký
úspěch. Neotřelý nápad s výstavou
fotografií k tématu zemědělství
u nás v Morašicích byla příjemným
zpestřením. Za pouťový víkend
se jí účastnilo téměř sto návštěvníků
a všem se akce velmi líbila.
Po těchto skvělých ohlasech byl
prodloužen
termín
výstavy
i na neděli 7. srpna 2022.
Děkujeme paní Evě Urbánkové
za její další vydařenou akci!
Autor textu: A.Šotkovská; Foto: Eva Urbánková
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Pouť Morašice 29.-31.7.2022
O posledním červencovém víkendu proběhla tradiční pouť Sv. Anny. V pátek se konala taneční zábava
se skupinou TOKYJÓ. Zúčastnilo se přes šedesát návštěvníků a končilo se nad ránem. V sobotu se jelo pro
máju do višňovského lesa a následovalo zdobení a stavění máje (DOUGLASKA). Poté následovala výstava
o zemědělství v Morašicích. V neděli ráno byla mše svatá a poté zvaní mládeže po obci. Poprvé v novodobé
historii Morašic se zavádělo v krojích a byly to děti ze ZŠ a MŠ Skalice pod vedením pí učitelky Mgr. Marie
Kotasové ve spolupráci s panem ředitelem a kapelníkem skupiny Skaláci Mgr. Františkem Příhodou. Toto
vystoupení mělo velký ohlas a je to nejspíš jediná cesta jak zachovat zavádění mládeže ve formě,
jak je známe. Velký dík patří všem, kteří se svoji ochotou a pílí podíleli na přípravě a realizaci pouťového
víkendu.
Autor: L. Bartuněk
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Foto: E. Urbánková, L. Bartuněk
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

Autor: L. Bartuněk

Blahopřání k narozeninám (65 let a více)
Významné životní jubileum oslavili v červnu - září 2022.

Kudláčková Gabriela (86),

Kaňa Cyril (81),

Kratochvílová Marie (81),

Bulová Jarmila (65),

Hanuš Evžen (80),

Hermanová Růžena (83),

Dunčić Vladimír (84),

Virglová Gertruda (81),

Bartuňková Jarmila (65),

Herman Josef (93),

Herman František (88),

Jandová Anežka (90).

K Vašemu významnému jubileu ještě jednou přejeme
co nejsrdečněji pevné zdraví, mnoho radostí, štěstí, spokojenosti a Božího požehnání.
V roce 2022 blahopřejeme oslavencům k 65., 70., 75., 80. a 81. narozeninám a další
následující roky.
Autorka: A. Šotkovská
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