
 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Co si v tomto čísle přečtete: 

            

 Informace o dotacích 

 Sachsenring na výstavě v Brně 

 Co nového u hasičů, JSDH a fotbalistů 

 Škola se chystá na prázdniny         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Ukliďme svět, ukliďme Česko” – ukliďme Jabloňany 6. 4. 2019 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 18      Červen 2019 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

jsem velice rád, že vás mohu oslovit v tomto čísle Jablíčka, které vychází téměř 

na počátku prázdninových měsíců. Jak jsem vás informoval v minulém čísle, 

na začátku letošního roku jsme na obecním úřadě připravili a podali šest 

žádostí o dotaci. 

S potěšením vám chci předat zprávu o tom, že obecní úřad uspěl ve třech 

podaných žádostech o dotaci u Krajského úřadu Jihomoravského kraje a to v: 

 dotaci na zbudování přípojky pitné vody na obecní úřad, 

 

 dotaci na příspěvek na provoz místní prodejny Jednoty, spotřebního 

družstva,  

 

 dotaci na příspěvek na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Jabloňany. 

Bohužel jsme neuspěli se žádostmi o dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj 

na rekonstrukci dětského hřiště a se žádostí o dotaci na opravu fasády a soklu 

místní kaple. V obou případech žádosti o dotace skončily jako náhradní 

projekty, nikoli mezi vyřazenými. 

Přes tuto skutečnost se zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení rekonstrukce 

dětského hřiště i bez dotace. Záměrem je zatraktivnit prostor oproti 

současnému stavu, který budou využívat malé i velké děti, a trávit tam volný 

čas pohybovými aktivitami, a budou ho zároveň využívat i žáci místní školy. 

Cílem je zaplnění prostoru dětského hřiště prvky z kvalitních materiálů, které 

budou splňovat všechny bezpečnostní normy po co nejdelší dobu bez údržby. 

Ze Státního zemědělského a intervenčního fondu, kde jsme také žádali o dotaci 

na opravu fasády a soklu místní kaple, v době uzávěrky tohoto čísla ještě 

nebyly zveřejněny výsledky přiznaných dotací. 

Vážení spoluobčané, přichází období prázdnin a dovolených. Proto mi dovolte 

popřát vám i vašim dětem příjemné a bezstarostné prožití volných chvil, ať již 

v tuzemsku, nebo v zahraničí, a šťastnou cestu kamkoli pojedete za hranice 

všedních dnů. 

                                                                                                                                             Miroslav Ocetek   

 

 



Novinky z obecního úřadu 
 
Úhrada místních poplatků a vodného 

Žádáme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatky a vodné z vodárny 

v Luhu, ať tak neprodleně učiní převodem na účet obce, vedený u České 

spořitelny 1361736309/0800, nebo hotově na pokladně OÚ Jabloňany.                                                                                          

 

Zasedání zastupitelstva obce 

Od minulého vydání zpravodaje se zastupitelstvo obce sešlo dvakrát, a to  

9. 4. 2019 a 11. 6. 2019. Zápisy z jednání jsou průběžně zveřejňovány na 

webových stránkách obce www.jablonany.cz. Do zápisů je rovněž možné 

nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Jabloňany v úředních hodinách, tedy 

každý čtvrtek od 18:00 do 20:00.                                                      Monika Fojtová 

 

Hlášení místního rozhlasu 

V minulém čísle Jablíčka jste byli informování o tom, jakými komunikačními 

prostředky můžete dostávat informace z obecního úřadu mimo hlášení 

prostřednictvím veřejného rozhlasu. 

Proto si vás dovoluji znovu upozornit na to, že můžete využívat službu 

nejenom na webových stránkách obce, ale i prostřednictvím mobilní aplikace, 

Facebooku, e-mailu nebo SMS. Z důvodu zpoplatnění informací 

prostřednictvím SMS budu informovat tímto kanálem pouze jednoho člena 

domácnosti s tím, že si zprávu v rámci domácnosti předáte. Ostatní informační 

kanály nejsou zpoplatněny ani pro vás, ani pro obecní úřad. 

Z uvedeného důvodu vám proto připomínám, že všechny podstatné informace 

získáte na webových stránkách obce Jabloňany. Pokud budete potřebovat 

informace doplnit nebo poradit, neváhejte se obrátit jakoukoli cestou na obecní 

úřad nebo přímo na poskytovatele služby.                                       Miroslav Ocetek 

 

Připravujeme 
V sobotu 31. 8. 2019 proběhne od 14 hodin ve sportovním areálu v Luhu 

tradiční akce Rozloučení s prázdninami. Pro děti bude připravena spousta 

atrakcí a sladké odměny za soutěžní úkoly.                                       Monika Fojtová  



Stalo se v obci  
Dny otevřených dveří v depozitáři Technického muzea 
Brno – Řečkovice  

Ve dnech 27. až 28. 4. 2019 se naši dva řidiči, Josef Zachoval a Michal Musil, 

a dva členové, Kamil Havlíček a Josef Havlíček ml., tradičně zúčastnili této 

akce s naším vozem AS 16 Sachsenring. Opět jsme sklidili velkou chválu nejen 

za vzhled vozu, ale i za jeho údržbu a celkový stav. Josef Havlíček ml. se 

podílel na stánku PVČ Hasík HZS JmK. Během víkendu si Sachsenring 

prohlédlo 6600 návštěvníků a také Česká televize. 

                                                                                                       Josef Havlíček ml. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SDH Jabloňany 
V první polovině letošního roku jsme se pustili do výstavby skladu ve 

sportovním areálu v Luhu. Postupně jsme postavili konstrukci, poté provedli 

montáž opláštění, střechu a osadili vrata. V současné době probíhají 

dokončovací práce. Věřím, že do konce prázdnin bude sklad v provozu. 

Doposud nám práce zabraly asi 190 hodin. 



V měsíci dubnu jsme se s vozidlem AS 16 zúčastnili Dne otevřených dveří 

Technického muzea v Brně. Naše účast byla opět velmi úspěšná, protože vůz 

Sachsenring vzbuzoval velký zájem návštěvníků. 

S naším historickým praporem jsme se zúčastnili 3. května Slavnosti sv. 

Floriána v Cetkovicích. 

Muži i mládež zahájili sezonu požárního sportu, to, jak si vedou, a další jejich 

aktivity, se dozvíte na dalších stranách. Za sebe mohu pouze říci, že nadále 

pokračuje omlazování družstva a zapracovávání mladších závodníků. Je třeba 

do týmu dostat novou krev, protože někteří sportovci započali letos již 15. 

sezonu pravidelných účastí na VCB. 

V sobotu 1. 6. si své „ano“ na Panské zahradě v Kunštátě řekli Markéta a Jakub 

Štarhovi. Svatba se konala za slunného počasí, a jak už bývá zvykem, tak jsme 

jako sbor přichystali tradiční zalikování. Jako téma jsme zvolili profese  

a koníčky novomanželů. Svatebčané tak mohli být svědky uhašení hasičského 

auta a úspěšného porodu v přímém přenosu. Po obřadu jsme se přemístili na 

hostinu do kulturního domu v Drnovicích.                                           Jakub Ocetek 

O 14 dnů později, a to v sobotu 15. 6., se konala svatba novomanželů Jany  

a Jakuba Ocetkových na hasičské dráze v Luhu. Počasí nám také přálo, tak 

jsme společně se členy malé kopané připravili v areálu za školou zalikování. 

Tématem bylo získat ztracený klíč od zámku na ženichově noze, čemuž 

předcházelo kopání míče na branku a následné uhašení makety hořícího 

rodinného domu. Po programu jsme se s novomanželi vydali společně na 

hostinu do restaurace U Filků v Dolní Lhotě. 

Oběma novomanželům přeje Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany vše nejlepší 

na společné cestě životem.                                                                 Lukáš Zachoval 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Požární sport 

V tomto roce jsme odjeli zatím čtyři soutěže. První závody zařazené do VCB 

se konaly 19. 5. 2019 na Žernovníku. Po zaváhání na narážce a pravém proudu 

jsme pokus nedokončili. Druhé kolo VCB se konalo 26. 5. 2019 v Senetářově. 

Opět se nám soutěžní pokus nepodařil. Zdržení rozdělovače a prostřik na 

pravém proudu znamenal až 24. místo s časem 20,20 sekund. Na třetí soutěž 

VCB, která se konala 2. 6. 2019 v Ostrově u Macochy, jsme obměnili sestavu. 



Na pravém proudu běžel Michal Kovář. Na základně se vše povedlo zapojit  

a s časem 19,24 sekund jsme obsadili 18. místo a získali první body do Velké 

ceny Blanenska. Na čtvrtou soutěž jsme se vypravili 9. 6. 2019 na okres 

Vyškov do Šaratic, na kterou jsme vzali další posilu na proud, Radka Tomáška. 

Bohužel se Radek zdržel u spoje na základně, ale povedlo se nám dokončit. 

Zatím šlo o nejlepší letošní umístění za čas 20,41 sekund a výsledné 8. místo. 

Tento rok se budeme snažit zapojit mladší členy a obměnit sestavu tak, 

abychom podávali co nejlepší výkony. Držte nám palce ;-).          Josef Zachoval ml.                                                                                                

                                                                                                                                                      

     

 

 

  

 

 

 

 

JSDH Jabloňany 
Na následujících řádcích si vás dovolíme seznámit s činností a nejdůležitějšími 

událostmi za poslední tři měsíce. 

Jako obvykle jsme se věnovali odborné přípravě, údržbě techniky a vybavení. 

Nově jsme díky zapůjčeným dýchacím přístrojům vyzkoušeli jejich použití při 

výcviku s JSDH Lysice, a to při simulovaném požáru „zakouřené“ nízké 

budovy v areálu koupaliště v Lysicích. 

Pomohli jsme Kolektivu mládeže a přírodě  

V sobotu 6. dubna jsme se již pátým rokem zapojili do celorepublikové akce 

s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko” – ukliďme Jabloňany. Úklid provedl 

kolektiv mládeže SDH Jabloňany za pomoci svých vedoucích, členů JSDH  

a dalších dobrovolníků. (Více se dozvíte v části Hasiči Jabloňany – Kolektiv 

mládeže SDH Jabloňany.) 



 

  

Společný výcvik jednotek 

Ve dnech 26. 4. a 27. 4. se členové JSDH Jabloňany zúčastnili výcviku 

určeného pro jednotky předurčené k ochraně obyvatelstva v Jihomoravském 

kraji. Již šestý ročník tentokrát proběhl v prostorách HZS JMK zařízení Tišnov 

a byl zaměřen na technické zásahy. Na pěti modelových stanovištích jsme měli 

možnost si prakticky vyzkoušet: 

- práci s motorovou pilou, 

- plnění protipovodňových pytlů a stavbu protipovodňových hrází, 

- opravu poškozených střech včetně jištění hasičů proti pádu ze střechy, 

- práce ve výškách, základy lezeckých technik a sebezáchranu slaněním, 

- první pomoc - úkony zachraňující život a ošetření zraněných. 

Dovybavení JSDH 

Počátkem měsíce května jsme převzali nové vybavení od nadace Agrofert. 

Díky příspěvku ve výši 38 tisíc korun pořídila obec nové vybavení pro 

osvětlení místa zásahu. Jedná se o následující výbavu:  

- invertorová benzínová elektrocentrála o jmenovitém výkonu 1,8 kW. 

Díky tichému provedení je elektrocentrála vhodná pro provoz související 

s činnostmi na úseku ochrany obyvatelstva, 

- osvětlovací stativ výšky 3,5 metrů doplněný o pracovní světlomet  

o světelném výkonu 200W v LED provedení, 

- dva kusy technického osvětlení o světelném výkonu 50W v LED 

provedení. 



Po nezbytných administrativních krocích a proškolení obsluhy bylo vybavení 

zařazeno do výjezdu JSDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásahy při lokálních povodních na území JMK 

V pátek 14. 6. 2019 o půl čtvrté odpoledne vyjela JSDH Jabloňany k technické 

pomoci do Ivanovic na Hané kvůli stoupající hladině potoka. Podle prvotních 

informací bylo naším úkolem čerpání vody ze zatopených prostor. 

Po příjezdu na místo události jsme zasahovali při likvidaci následků nočních 

přívalových srážek v obci Chvalkovice na Hané. Na místě jsme spolupracovali 

s dalšími jednotkami. Na našem úseku jsme vystřídali JSDH Rousínov, která 

na místě zasahovala spolu s dalšími jednotkami od dopoledních hodin. Při 

odčerpávání jsme postupně nasadili všechna naše čerpadla. Odčerpávali jsme 

studny, sklep a vodní lagunu v zahradě rodinného domu. Následující den 

v čerpání pokračovaly další povolané jednotky. Zpět na základnu do Jabloňan 

jsme se vrátili večer po desáté hodině.  

www.hasicijablonany.cz,  www.facebook.com/hasicijablonany/. 

Jan Horák, Petr Machač  



Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
Od minulého vydání zpravodaje jsme se nenudili, ba naopak. Připravili jsme si 

po zimě areál v Luhu, rozmístili překážky a postupně začali trénovat a chystat 

se na venkovní soutěže.  Realizovali jsme pár akcí a brigád, k těm rozsáhlejším 

patřilo: 

 

Sběr elektroodpadu 

Sobota 6. dubna byla opět náročná, dopoledne jsme absolvovali soutěž 

v uzlování v Šošůvce. Před druhou hodinou jsme již vyráželi ke sběru 

elektroodpadu svozem po naší obci. Sběr jsme uskutečnili s pomocí JSDH  

a obecního traktůrku a asi od 16. hodiny nás čekala další řekněme „brigáda“ – 

úklid okolí Jabloňan. 

 

Pomohli jsme přírodě a uklidili v naší obci i kolem ní 

V sobotu 6. dubna, po dopolední soutěži a odpoledním sběru elektroodpadu, 

jsme se již po páté zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme 

Česko” – ukliďme Jabloňany. Úklid provedl kolektiv mládeže za pomoci svých 

vedoucích, členů JSDH a dalších dobrovolníků. Úklid probíhal v následujících 

lokalitách: 

- úsek od konce obce směrem k Oboře po „tramvaj”, 

- úsek mezi zastávkou u Krhova po začátek obce Skalice nad Svitavou, 

- úsek od Jabloňany rozcestí po střed obce k hasičské zbrojnici, 

- úsek od středu obce směrem ke Kocinberku, lesní cestu na Fáberky  

a polní cestu k Oboře. 

Množství sebraného odpadu čítalo celkem jedenáct pytlů odpadu, jednu 

pneumatiku a vánoční stromeček. Na sobotní akci navázali žáci místní základní 

školy úklidem podél cyklostezky směrem ke Skalici. 

Děkuji všem, kteří se zapojili a pomohli s úklidem v obci i jejím okolí, byli 

ochotni obětovat svůj čas a přiložit ruku k dílu. Pro pomocníky sobotní akce 

jsme připravili nápoje, sladkou odměnu a na závěr jsme si opekli špekáčky na 

ohni.  

 

 

 

 



Celostátní hra Plamen – ročník 2018/2019 

V sobotu 18. 5. jsme soutěžili na okresním kole v Ostrově u Macochy 

v žákovských kategoriích. Po prvním podzimním kole jsme pokračovali 

druhým kolem, které ročník 2018/2019 uzavíralo.  

Starší žáci v silné konkurenci obsadili krásné 10. místo ze 32 soutěžících sborů. 

S mladšími žáky jsme bohužel pro nedostatečný počet osmi dětí museli dvě 

disciplíny vynechat. Jeden soutěžící chyběl, což se podepsalo i na výsledku. 

Ale i tak mladší žáci obsadili pěkné 16. místo ze 35 soutěžících sborů. 

Druhý den jsme do Ostrova vyjeli soutěžit v kategoriích dorostenců 

jednotlivců, kde nás reprezentovali tři soutěžící.  Michal Kovář po výborném 

výkonu obsadil první místo v kategorii starších dorostenců, což pro něj 

znamená postup do krajského kola Celostátní hry Plamen do Brna.  

V neděli 9. června jsme se časně z rána vydali na stadion ČVUT na Kraví Horu 

v Brně, kde se konalo krajské kolo hry Plamen v kategorii dorost. Čekání a 

příprava se vyplatila. Po dlouhém slunném dni obsadil Michal Kovář nádherné 

třetí místo v Jihomoravském kraji v kategorii jednotlivců starší dorostenec. 

Soutěžní výsledky první pololetí 2019 

Datum Místo Soutěž 
Starší 
žáci 

Mladší 
žáci 

16.3. Sychotín OLM uzlování 9. 6. 

30.3. Drnovice OLM uzlování 10. 7. 

6.4. Šošůvka OLM uzlování 14. 8. 
1.5. Velké Opatovice OLD 100 m překážek, dvojboj, testy  Jakub K. 13. 

4.5. Vavřinec OLM požární útok, štafety 8. 9. 
8.5. Velké Opatovice OLM požární útok, štafety 9. 10. 

11.5. Bořitov OLM požární útok, štafeta 9. 7. 
11.5. Doubravice Pohárová soutěž 1. 5. 

18.5. Ostrov u Macochy OLM žáci 10. 11. 

18.5. Ostrov u Macochy Plamen žáci 2018/2019 10. z 32 16. z 35 
19.5. Ostrov u Macochy Plamen dorost, OLD (dorost) starší. dorec Michal K. 1. 

Jednotlivci střední dorkaTereza M.15, Jakub střední dorecK.11  
1.6. Šebetov OLM požární útok, štafeta 10. 10. 

1.6. Šebetov OLD dvojboj Jednotlivci: ml. dorka Nikol Č. 14. 

střední dorec  Jakub K. 12, Tomáš S. 14., starší dorec Michal K. 3 
8.6. Sudice OLM požární útok, štafety 4. 4. 

15.6. Sychotín OLM požární útok 6. 9. 
22.6. Senetářov noční OLM požární útok   

29.6. Šošůvka OLM požární útok, štafeta   
OLM = Okresní liga mládeže dorec = dorostenec 

OLD = Okresní liga dorostu dorka = dorostenka 



Okresní kolo Plamen                             

dorost -  Ostrov u Macochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Krajské kolo Plamen  

         dorost –Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLM Blansko - Sudice 

https://www.hasicijablonany.cz/ , https://www.facebook.com/hasicijablonany/  

Petr Machač 

https://www.hasicijablonany.cz/
https://www.facebook.com/hasicijablonany/


Malá kopaná Jabloňany 
Letošní mistrovská utkání hrajeme již na zatravněném hřišti v Luhu. Trávník je 

prozatím v dobrém stavu. Tímto bych vás rád pozval na pouťový turnaj, který 

se letos uskuteční v sobotu 6. 7. od 13 hodin. Turnaje se zúčastní obě naše 

mužstva, FK a StB, dále hráči Obory a Bořitova. Další akcí, kterou 

připravujeme, bude po prázdninách oslava 30 let založení MK Jabloňany. 

 

Současný pohled na tabulku 

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

1 TJ Šerkovice „A“ 11 11 0 0 51 11 33 

2 FC Lysice 11 6 2 3 45 25 20 

3 FK Holešín / Kuničky 12 6 2 4 38 36 20 

4 M.K. Louka 11 5 2 4 30 27 17 

5 TJ SOKOL Valchov 11 5 2 4 26 28 17 

6 SK JKP Olešná 11 5 1 5 34 32 16 

7 FPO Blansko 11 5 1 5 32 32 16 

8 SOKOL Lhota Rapotina 11 5 0 6 33 32 15 

9 FC Spešov 12 4 3 5 27 26 15 

10 BC-ČERVÁNKY Rájec 11 3 3 5 25 34 12 

11 S.t.B Jabloňany 10 2 3 5 20 38 9 

12 FK Jabloňany 12 2 3 7 23 43 9 

13 FK Deštná 10 2 0 8 29 49 6 

 

Mimofotbalová činnost 

Jarní sezónu jsme zahájili kulturními akcemi. V úterý 30. dubna jsme 

uspořádali opět v areálu za školou v prostoru „U hasičky“ tradiční akci Pálení 

čarodějnic a o týden později společně s obcí Pálení mírové vatry  

a lampionový průvod. Na pálení obou ohňů byla fotbalistům zapůjčena 

provozovatelkou paní Buenovou místní hospoda, za což jí moc děkuji. Pálení 

Mírové vatry bylo zpestřeno ohňostrojem pro děti. Na obě akce zavítalo i přes  

nepřízeň počasí mnoho občanů.                                                                 Jarda Fojt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Společenská rubrika 

Ve společenské kronice bych chtěl poblahopřát našim bývalým hráčům, panu 

Jaromíru Křížovi k 55. narozeninám, Leoši Plchovi a Dušanu Sekaninovi 

ke 45. narozeninám a prezidentovi MK Jaroslavu Fojtovi, který oslavil rovněž 

45 let. Společně s Markem Černým a Jardou Fojtem   jsem byl za MK pozván 

na svatbu Jany a Jakuba Ocetkových. Ke svatbě samozřejmě patřilo vydařené 

„zalikování“, které proběhlo v areálu za školou. Novomanželům moc  

blahopřejeme a přejeme hodně štěstí.                                                     Roman Plch 

 

Základní škola Jabloňany 
Prázdniny jsou za dveřmi 

Během uplynulého pololetí se žáci pilně učili a také se zúčastnili mnoha 

soutěží. 

S Albertem se učili vařit zdravě a i přesto, že nepostoupili do velkého finále, 

získali za odměnu stolní hry. 



Se sběrem papíru jsme v celoroční soutěži předstihli i velké školy a obsadili 

jsme 1. místo. Za výhru půjdeme na bowling a do kina. 

Do zajímavých soutěží patří Abaku, Rozpočti si to, nebo Demokracie v nás. 

V květnu jsme opět pro maminky uspořádali besídku, kde bylo k vidění 

divadlo, pásmo básniček, hraní na flétnu a kytaru a taneční vystoupení. 

Celý rok jsme se snažili upravovat a osazovat novými rostlinami parčík před 

školou. Je škoda, že někteří majitelé psů si z něj dělají psí toaletu, není 

příjemné si hrát mezi psími výkaly. A proto prosíme všechny, aby se k naší 

snaze a práci zlepšit okolí školy chovali ohleduplně. 

 

 

Poslední den školy strávíme opět hledáním pokladu, 

odpoledním výletem na Hawai a přespáním ve škole se 

rozloučíme s vyučováním.  

 

Do školy se vrátíme 2. 9. v osm hodin. 

 

Všem rodičům a spoluobčanům děkujeme za hlasování 

a sběr papíru. Zároveň přejeme klidnou dovolenou  

a hodně sluníčka.        

                                                                                                                                                      

Kolektiv ZŠ                                                                                                 

 

Z obecní matriky 
Dne 16. 6. oslavila krásné životní jubileum 95 let druhá nejstarší obyvatelka 

naší obce paní Marie Křížová. Přejeme jí hodně zdraví.  



Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve II. čtvrtletí 2019 oslavili 

(jubilea od 55 do 80 let): 

Pan Jaromír Kříž                                                          Paní Zachovalová Božena   

Pan Jiří Fadrný                                                                                        (č. p. 74) 

Pan Jiří Stejskal                                                            Paní Libuše Havlíčková 

Pan Miroslav Ocetek                                                    Pan František Náplava 

Paní Marie Štarhová                                                     Pan Ladislav Zachoval 

Paní Věra Schützová                                                    Pan Jan Přibyl 

 

                   Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší! 

 

V I. a II. čtvrtletí 2019 se narodili: 

 

Dominik Padrtka                      

Ema Musilová 

Patrik Vlach 

Eliška Konečná 

 

 

Přejeme mnoho štěstí a zdraví do života! 

Naše řady navždy opustila: 

                                                         

                                                          Paní Bohumila Zachovalová 

                                                                  Děkujeme za tichou vzpomínku! 
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