Dubický
zpravodaj
Čtvrtletník Obce Dubicko
ročník 2021/IV 14. prosince 2021

Vážení spoluobčané,
před námi jsou vánoční svátky. Moc nám všem přeji, abychom je prožili ve zdraví, abychom si je nenechali pokazit současnou situací a abychom dokázali překonat
všechny nástrahy dnešních dnů s úsměvem na tváři. Přeji také úspěšné vkročení do
roku 2022.

Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce:
Mimo jiné bylo řešeno:
➢ Přílohy č. 1, 2 a 3 Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 02/2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubicko.
➢ Veřejnoprávní smlouva č. 11/2021 o poskytnutí investiční dotace – fyzické osobě na pokrytí části nákladů spojených s realizací projektu „Zřízení retenční nádoby a odpojení dešťové
vody od splaškové kanalizace RD“ ve výši 25.000 Kč.
➢ Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč z rozpočtu obce Dubicko Římskokatolické
farnosti Dubicko na provoz komunitního domu pro seniory za rok 2021.
➢ Protokol o ústním jednání a místním šetření dne 23. 8. 2021 ve věci nepovolené úpravy hranice mezi pozemky par. č. 348/6, 332/5, 364/1, všechny v k.ú. Dubicko, za účasti stavebního
úřadu MěÚ Zábřeh, majitele pozemku a zástupců obce Dubicko.
➢ Neschválení nabídky společnosti NAŠE ODPADY, z.s., na vstup obce Dubicko do tohoto
spolku.
➢ Realizace opravy kadeřnictví v budově OÚ Dubicko.
➢ Protokol o kontrole Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký
kraj, která byla provedena dne 13. 8. 2021 a zaměřena na dodržování právních předpisů
o provozu vyhrazených technických zařízení (veřejného osvětlení).

➢ Darovací smlouva na poskytnutí finančního daru společnosti Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s., ve výši 7.000 Kč na dofinancování provozu tohoto zařízení.
➢ Protokol z jednání ve věci možného doplnění přechodů pro chodce v obci Dubicko, které
se konalo dne 7. 10. 2021.
➢ Ocenění obce Dubicko v soutěži obcí a měst v třídění odpadů a poskytnutí motivačního
příspěvku ve výši 25.000 Kč naší obci a s tím související Darovací smlouva uzavřená mezi
Olomouckým krajem, jako dárcem a obcí Dubicko, jako obdarovaným na přijetí tohoto
příspěvku jako finančního daru v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“.
➢ Umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o. v prostoru parkoviště pod zdravotním střediskem.
➢ Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora a rozvoje venkova pro rok 2022 na projekt „Dětské hřiště Dubicko“ společností Osigeno
veřejné zakázky a dotace s.r.o. Žádost o dotaci byla odeslána na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR dne 6. 12. 2021.
➢ Příprava projektové dokumentace na realizaci rekonstrukce budovy obecního úřadu, vč.
nového výtahu.
➢ Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 01/2021
ze dne 15. 3. 2021 příjemci Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace.
➢ Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 02/2021 ze dne 15. 3. 2021
příjemci Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace.
➢ Návrhy Obecně závazných vyhlášek obce Dubicko č. 02/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství a č. 03/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
➢ Přijetí finančního daru od fyzické osoby ve výši 1.000 Kč a uzavření příslušné darovací
smlouvy na tuto částku na zajištění údržby hrobu gen. Bohumila Bočka na místním hřbitově v Dubicku v roce 2021.
➢ Poskytnutí finančního daru Charitě Zábřeh ve výši 49.000 Kč a uzavření příslušné darovací
smlouvy.
➢ Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (NN)
č. 12953856915, uzavřená mezi Obcí Dubicko a obchodní firmou ČEZ ESCO, a.s., na dodávku elektřiny na odběrná místa obce Dubicko s platností smlouvy do 31. 12. 2022.
➢ Darovací smlouva na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč pro Hospic na Svatém
Kopečku na dofinancování provozu tohoto zařízení v roce 2021.
➢ Odprodej nevyužitelného zařízení obce Dubicko – elektrocentrály 30 kVA, typ T603CGR575 s transduktorovou regulací napětí, za cenu 4.000 Kč fyzické osobě.
➢ Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor v objektu Velká Strana 56, Dubicko, ke dni
31. 10. 2021 uzavřená s VD Lets go Morava s.r.o.


Mgr. Václav Hampl
starosta obce

Vážení spoluobčané,

na posledních jednáních rady obce jsme se dohodli, že na zastupitelstvu obce konaném
15.12.2021 navrhneme poplatek za likvidaci odpadu ponechat na současné výši 300 Kč/
občan, přestože reálné náklady jsou bezmála 500 Kč/občan. Tento rozdíl bude i nadále
hrazen z rozpočtu obce.
Důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedou jsou následující:
– nově zavedený systém likvidace odpadů zvýšil míru vytříděných složek odpadu a tím
i navýšil odměnu za třídění od EKO KOMU.
– důslednějším tříděním odpadu se snížilo množství komunálního odpadu o třetinu.
V současné době je množství na osobu pod hranicí 200 kg.
Toto jsou velmi dobrá čísla, ale nesmíme usnout na vavřínech. Pokud by množství
komunálního odpadu bylo vyšší než 200 kg/občan, poplatky nařízené státem za uložení
odpadu by byly místo současných 500 Kč/t nově ve výši 800 Kč/t. (v dalších letech se toto
množství bude snižovat o 10 kg/občan a navyšovat poplatek za uložení odpadu).
Jsem si vědom toho, že se v černých popelnicích na komunální odpad nachází odpad,
který lze vytřídit. Tomuto nešvaru se budeme snažit zamezit a následně jej řešit. V nádobách na tříděný odpad nám někdo ukládá pytle s komunálním odpadem. Někdo nám
odkládá tříděný odpad mimo nádoby, buď že se odpad nevejde do nádoby nebo otvor
v nádobě je malý. I toto lze vyřešit jinak než uložením mimo nádobu, tzn. odvozem do
velkoobjemových kontejnerů u sběrného dvora. Co se týče zvonů (kontejnerů) na papír,
tak někteří spoluobčané nám tam vhazují nesložené velké krabice, které zaberou spoustu
místa, a proto je zvon často plný. Krabice patří do zvonu rozložené, případně natrhané
na menší kousky.
V následujícím roce nás čeká společně s pracovníky Eko servisu Zábřeh s.r.o. optimalizace svozů tříděného odpadu (rozmístění jednotlivých nádob po obci je takové, aby
nádoby po celé obci byly naplněny téměř ve stejnou dobu). Svoz komunálního odpadu
a plastů bude probíhat jednou za 3 týdny. Tato opatření by měla předejít zásadnímu navýšení ceny za svoz odpadu.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří třídíte odpad a tím se svým malým dílem, bez
kterého se však nikam nepohneme, podílíte na záchraně naší planety.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

UPOZORNĚNÍ
Na OÚ Dubicko jsou k vyzvednutí stolní kalendáře na rok 2022. Kdo jste jej neobdrželi do své schránky, přijďte si pro něj v pondělí 20. 12. 2021.

Obecní úřad Dubicko bude
od 21. 12. 2021 do 2. 1. 2022 uzavřen.
Posledním úředním dnem letošního roku
bude pondělí 20. 12. 2021.

Provozní doba Pošty Partner Dubicko
během vánočních svátků:
20. 12. 2021 pondělí
21.–23. 12. 2021 úterý – čtvrtek
27. 12. 2021 pondělí
28.–31. 12. 2021 úterý – pátek

8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

Terminál SAZKA bude od 29. 12. 2021 mimo provoz.
Mgr. Václav Hampl
starosta obce

knihovnA
Knihovnice přeje všem čtenářům krásné
Vánoce a hodně zdraví po celý nový rok.
Tradiční vánoční posezení v knihovně
s hodnocením celého roku a s debatou o knihách se stejně jako loni nebude konat vzhledem k mimořádné situaci. Pokud by se něco
změnilo, samozřejmě všechny obejdu a osobně pozvu.
Jana Hartová

ENERGOLINKA Olomouckého kraje
V souvislosti s neočekávaným ukončením dodávek energií některých dodavatelů se řada
občanů dostala do nepříznivé situace. Je nesnadné se zorientovat a nenaletět tzv. energošmejdům, a proto se i Olomoucký kraj rozhodl pomoci těmto lidem a zřídit telefonní
i e-mailovou informační ENERGOLINKU.
ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE
602802442 nebo 725816254
energolinka@olkraj.cz
Tato linka má pomoci odběratelům elektrické energie a plynu, kterým jejich dodavatel ukončil smluvené dodávky energií. ENERGOLINKA Olomouckého kraje je k dispozici
každý pracovní den od 7 do 15 hodin a je primárně určena těm občanům, kteří nemají
přístup k internetu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do té míry, aby si sami potřebné
informace dohledali. Dotazy občanů budou zodpovídat pracovníci energetického hospodářství Olomouckého kraje.
Rovněž je možné získat řadu užitečných a praktických informací na webovém portálu
Energetického regulačního úřadu: www.eru.cz
Milostivé léto
Zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla dána dlužníkům, jejichž dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům
jsou vymáhány exekučně, jednorázová možnost zbavit se definitivně dluhů, které mají
u veřejnoprávních institucí. Tato možnost je známa jako tzv. Milostivé léto. Tito dlužníci
mohou v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatit svůj dluh výrazně levněji,
pokud v uvedené lhůtě uhradí jistinu, tedy základní dlužnou finanční částku, na jejímž
základě závazek vznikl, a k tomu pevnou částku 908 Kč jako náklady exekutorovi. Odpouští se tím úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.
Více podrobných informací k Milostivému létu naleznete na
https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/, nebo https://milostiveleto.cz
Praktickou pomoc občanům v této věci nabízí řada seriózních organizací, jejichž výčet
uvádíme na webových stránkách Olomouckého kraje na
https://www.olkraj.cz/milostive-leto-zbavi-dluhu-aktuality-10884.html
Vzhledem ke skutečnosti, že období pro možnost oddlužení je velmi krátké, nelze než
doporučit občanům zatíženým exekucí jednat rychle.

POZVÁNÍ

Zveme vás k dubickému betlému dne 26. a 27. prosince. Kostel Povýšení sv.Kříže s vánoční výzdobou můžete v tyto dny navštívit od 14 do 16 hodin.
Srdečně zve římskokatolická farnost Dubicko

3D Lukostřelba Dubicko
NovinKY
Můj původní záměr byl v tomto čísle Dubického zpravodaje uveřejnit výroční zprávu
našeho oddílu. Tu si ovšem naši příznivci mohou přečíst na našich www stránkách. A je
opět plná závodů, kulturních akcí a popisu naší činnosti. Zkrátka kovid nás, stejně jako
loni, nezastavil.
Rád bych zde napsal o tom, co připravujeme. Možná to bude vypadat jako maličkosti,
ale nejsou to právě maličkosti, co náš život dělají krásnější? Během zimy budeme pracovat na opravě našeho 3D parkuru - opravě schodů, terénu a nového střeleckého stanoviště
pro děti. Ze starých schodů jsme využili pevné trámy a budujeme také dva přístřešky pro
naše zvířátka.
Mnohem zajímavější bude také naše nové označení stanovišť.
Budou to dřevěné lakované kostky o velikosti cca 8 x 8 cm. Na
čelní straně kostek bude číslo stanoviště, a po jejich stranách
loga našeho oddílu a pravé 3D logo. To nejzajímavější však
bude na horní straně. Než prozradím, co tam bude vygravírované, musím ještě připomenout dominantu naší střelnice.
Náš keltský totem. I tato nová označení stanovišť bych rád
využil nejen pro obrázky s keltskou tematikou, ale
i pro obrázky bohů, bůžků a tvorů, kteří
jsou ztvárňováni s lukem. Přijďte se podívat a zkusit tato označení najít. Můžete
si také tipnout, co tyto obrázky představují a své tipy si poté zkontrolovat v seznamu, který bude vyvěšený na střílně.
Doufám, že se Vám to bude líbit a nám
tato nová označení budou sloužit po
dlouhou dobu. První kousky by se měly
objevit už po vánočních svátkách.
Na závěr mi jen zbývá popřát Vám
jménem našeho oddílu krásné prožití
vánočních svátků a všem lukostřelcům
přeji: „Ať nám to lítá!“.
Vedoucí oddílu: Roman Žilka

T. J. Sokol Dubicko - Podzim 2021
Cvičební rok zahájili v Sokole Dubicko tradiční akcí Spolu v pohybu, která se uskutečnila v týdnu od 13. 9. 2021. Po celý týden probíhala ukázková cvičení pro všechny věkové kategorie a zúčastnilo se
jich přes 70 sportovců od 2 let.
Týden pohybu, který probíhal v celé Evropě, byl zakončen akcí na Hoseně v neděli
19. 9. 2021. Cestou na Hosenu plnili účastníci různé sportovní úkoly zaměřené na sokolský odznak zdatnosti. Nejlepší závodníci z každé kategorie byli odměněni sportovními
cenami. Po dobu soutěží probíhaly projížďky na kánoích a v kajacích a ukázky netradičních sportů – golfu a ringa.
Noční procházkou na Hosenu se oddíly Rodiče a děti, Atletika, Badminton a Stolní tenis zapojily do mezinárodní akce BeActive Night, která se uskutečnila 25. 9. 2021. Zdolané kilometry všech účastníků byly darovány na charitativní organizaci a odvahu všech
sportovců prověřila stezka odvahy v závěru procházky.
Sportovci z oddílu Atletika si poměřily své síly na závodech v atletickém čtyřboji
8. 10. 2021, které pořádala ZŠ Dubicko a Sokol Dubicko. Závody v atletickém čtyřboji se
uskutečnily na atletickém stadioně v Zábřeze. Závodníci soutěžili ve čtyřech disciplínách:
běh na 60 metrů, skok daleký, hod a běh na 300 nebo 400 metrů. Největší ohlas měl běh
na 60 metrů, při kterém děti startovaly ze závodních bloků, což většina z nich zažila poprvé. Nejlepší závodníci ve své kategorii získali zlatou medaili a titul Přeborník školy v atletickém čtyřboji: Charlotte Klvačová, Michal Horneš, Martina Braná, Marco Napolitano,
Eliška Hornešová, Martin Kutal, Alexandra Linhartová a Miroslav Kutal. Pro většinu dětí
bylo závodění na stadioně novou zkušeností, kterou v budoucnu určitě využijí při dalších
atletických soutěžích.
Sokolské válečné oběti si Sokol Dubicko připomněl minutou ticha a pouštěním lodiček se svíčkami při celorepublikové akci Večer sokolských světel dne 9. 10. 2021.
Svou fyzickou kondici si členové žákovských oddílů zlepšili na sportovním soustředění 15.–17. 10. 2021 v Hynčicích pod Sušinou, které bylo zaměřené na turistiku, vytrvalost,
míčové hry a závodivé aletické hry. K dispozici bylo hřiště s umělým povrchem, na kterém si sportovci zahráli volejbal, vybíjenou a ringo. Nechyběly večerní společenské hry
a noční stezka odvahy, kterou úspěšně zdolalo všech 30 dětí.
Letošní cvičební sezóna je v Sokole Dubicko velmi úspěšná a do cvičení chodí jak
dlouholetí cvičenci, tak noví sportovci, které program Sokola oslovil. Děkujeme všem
cvičitelům, kteří se sportovcům věnují a umožňují tak sportovní vyžití napříč všemi generacemi v široké škále sportů. Zveme všechny, kteří ještě nechodí cvičit, aby se přišli
podívat do cvičení a utužili si své zdraví pravidelným sportováním.
Martina Kutalová
výbor Sokola Dubicko

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů
s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
• žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého
z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
• stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se
příjmy a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
• je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku
vyplácí v zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou
příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané
nemovitosti, popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení
Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se

o průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti
– https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území
hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině
málo peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR
požádat o doplatek na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace
sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle
místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

Společenská kronika
Do naší obce jsme přivítali
tyto občánky:

Michal Klimeš			
Dominika Smékalová		
Ema Adolfová			
Rozálie Tichá			
Tereza Kuběnková		
Eduard Schiffer		
Kristýna Navrátilová		
Zora Zbožínková		

U Hájovny 139
Křepelka 154
Na Tvrzi 349
Na Pekle 345
Na Tvrzi 364
Nová ulice 337
Družstevní 190
Na Tvrzi 351

Vzhledem ke změně zákona o evidenci obyvatel již OÚ nedostává informace o uzavřených sňatcích občanů naší obce. Proto prosíme novomanžele, aby po uzavření manželství informovali matriku OÚ.
Rada obce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebyly v souladu s obecnými etickými pravidly a dále posunutí zveřejnění
příspěvků do některých příštích čísel Zpravodaje, pokud bude naplněna kapacita nebo pokud bude obsah příspěvku vyžadovat
zpracování odborného stanoviska, a také právo rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění došlých příspěvků. V případě
nezveřejnění nemá rada obce za povinnost autora příspěvku o této skutečnosti písemně vyrozumět.
Dubický zpravodaj ročník 2021/IV
Za obsah a jazykovou úpravu příspěvků odpovídají autoři.
Evidenční číslo: MK ČR E 10319
Vydává Obec Dubicko, Velká Strana 56, 789 72 Dubicko, IČ: 00302538

JUBILANTI

V měsících červenec – prosinec 2021
oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané:
Blahut Arnold
Kunert Jan
Mrkos Vlastislav
Purová Anna
Urbášek Jaroslav
Špičanová Margita
Králová Jindřiška
Vepřková Jarmila
Kopa Jan
Klaus Jan
Weinlichová Vlasta
Čimburová Olga
Linhart Ladislav
Čechová Jana
Křížková Marie
Diviš Josef
Paštiková Marie
Urbášek Jaroslav
Šamalík František
Urbášková Anna
Skoumalová Miroslava
Kristenová Miroslava
Vašíčková Marie
Daříček Milan
Sládková Anna
Žilka Josef
Hufová Emilie
Braný Ladislav
Šafář Miroslav
Mlýnková Věra
Pavlík Zdeněk
Kopa Jaromír
Beranová Dobroslava
Gregorová Dagmar
Hlaváčková Jarmila
Jílek František

Kristenová Anna
Uhrinová Ludmila
Štěpánová Marie
Hampl Vratislav
Březina Jaromír
Brulík Ludvík
Šafářová Jiřina
Voráčová Božena
Hamplová Jaroslava
Pur Josef
Hampl Jiří
Vybíralová Hana
Hrochová Helena
Kupková Justina
Stonová Alžběta
Korunová Naděžda
Křížková Jarmila
Berger Miroslav
Kollár Ludvík
Šulcová Drahomíra
Šlampová Eva
Svoboda Jiří
Maňúch Michal
Horčička Petr
Müllerová Anna
Hamplová Anna
Plháková Danuška
Macháčková Danuše
Ráliš Josef
Pur Josef
Sojáková Jarmila
Purová Stanislava
Purová Zdeňka

Do dalších let přejeme všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

