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Pasohlávky v obrazech

Letošní rok by se dalo říct, že to pravé sychravé počasí dorazilo až v listopadu. Celý říjen nás ještě hřálo 
sluníčko a rozjasňovalo nám celé dny. Až na konci měsíce přišly ranní mlhy a postupně také déšť, který se 
snad brzy změní ve sněžení a my si tentokrát budeme moci po dlouhé době užít bílé Vánoce. 
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• Informace z obce:

Od  prázdnin se v  naší obci usku-
tečnilo několik málo investic, kte-
ré mají za  úkol zpříjemnit občanům 
život. Proto se nainstalovalo celkem 
pět solárních lamp, v  celkové hod-
notě 150 tisíc korun. Tři z  nich byly 
umístěny do ulice za RZ Laguna, zby-
lé dvě jsou na  hřbitově. Od  září také 
probíhají terénní úpravy pro výsad-
bu ovocné stezky k  Římskému vrchu. 
Ta by měla být dokončena do  kon-
ce letošního roku. A také se připravu-
je výběrové řízení pro pořízení obecní-
ho komunálního vozidla. Tento měsíc 
také začaly terénní úpravy pro umístě-
ní workoutového a parkurového hřiště 
u fi tness.

• Z jednání zastupitelstva obce:

V  pondělí 7. října 2019 se kona-
lo další, téměř čtyřhodinové, jedná-
ní zastupitelstva obce. Během něj pří-
tomní zastupitelé schválili směnu 
pozemků mezi obcí Pasohlávky a Ryb-
níkářstvím Pohořelice. Obec směni-
la dlouhý pás pravého břehu mlýn-
ského náhonu v  sousedství rybníka 
Vrkoč za  pozemek u  silnice I/52, kte-
rý bude využit pro stavbu cyklostezky 
umístěné právě při této komunikaci 
na straně střední nádrže vodního díla 
Nové Mlýny. Zastupitelé také schváli-
li dvě žádosti o prodej pozemků, jed-
nu občanovi, druhou fi rmě ŽS Real. 
Naproti tomu nesouhlasili s  odku-
pem restaurace v  kempu ATC Mer-
kur za  cenu šest milionu korun. Zde 
se jedná o  podobný případ, jaký už 
zastupitelé řešili v  minulosti ohled-

ně budovy potravin v  kempu, a  i  zde 
se jedná o  stavbu dočasnou. Také se 
schvalovalo rozpočtové opatření, kdy 
se výdaje navýšily téměř o čtyři milio-
ny korun, a to z následujících důvodů: 
zřízení fotovoltaiky na  budově ČOV 
(úspora el. energie), výměna vodovod-
ních baterií a instalace sítí proti hmy-
zu na budově MŠ a ZŠ. Dále se plánuje 
zateplení a  fasáda garáží technického 
zázemí, kde dle poptávky, je nejlevněj-
ší nabídka v ceně 950 tisíc korun. Také 
se uvažuje o  pořízení komunálního 
vozidla pro údržbu obce, kde nabídko-
vá cena vozidla je ve  výši 2,6 milionů 
korun. A  také se schválil mimořádný 
příspěvek organizaci SDH Pasohláv-
ky, a to ve výši 40 tisíc korun na opra-
vu hasičského vozidla. Zastupitelé 
také souhlasili se setrváním obce v síti 
sociálních služeb ve správním obvodu 
ORP Pohořelice pro rok 2020 s fi nanč-
ní spoluúčastí ve výši 48.300 Kč. 

V  pondělí 18. listopadu 2019 se 
konalo další jednání zastupitelstva 
obce. Během něj zastupitelé schváli-
li odkup bungalovů B V. v kempu ATC 
Merkur, včetně inventáře, a to celkem 
za deset milionů korun. Také se odsou-
hlasil prodej pozemků v obci za cenu 
300 Kč / m2. První žadatel odkou-
pí asi 15 m2, druhý žadatel zaplatí 
za cca 24 m2, výměru zpřesní geome-
trický plán. Starostka také informova-
la, že bylo ukončeno výběrové řízení 
na  zhotovitele sítí v  oblasti Pasohláv-
ky – východ, kde se nachází parcely 
pro celkem 32 rodinných domů. Výbě-
rové řízení bylo dvoukolové a přihlási-
lo se do  něj celkem šest fi rem. Nako-
nec zvítězila fi rma Swietelsky s  část-

kou 40.892.666,74 Kč bez DPH. Spolu 
s touto akcí chce obec v blízké chato-
vé osadě vybudovat kanalizaci, osvět-
lení a silnici. Dalším problémem, který 
se musel řešit, byla odloupnutá fasáda 
na štítové zdi na budově místní Mateř-
ské školy. Ta se budovala společně se 
zateplením v  roce 2011. Původní fi r-
ma, která fasádu realizovala, již v této 
oblasti nepodniká, proto zeď musela 
opravit jiná fi rma, která fasádu ukot-
vila zpět pomocí pásoviny a tyčí, v cel-
kové hodnotě 28.000 Kč. V plánu bylo 
také pořízení fotovoltaiky na  střechu 
Čistírny odpadních vod. Bylo však zjiš-
těno, že nosnost střechy je naprosto 
nevyhovují, a proto se musely provést 
tesařské práce v  hodnotě 50.000 Kč. 
Starostka dále informovala, že Ředi-
telství silnic a  dálnic pokračuje v  pří-
pravě na rekonstrukci mostu na silnici 
I/52 – opravuje budoucí objízdné úse-
ky. Most „mamut“ by měl být umístěn 
i  na  brodský a  drnholecký most. Celá 
akce je plánovaná na rok 2020 od břez-
na do  listopadu. Opravený most by 
měl být již připravený na  budoucí 
výstavbu dálnice a  také cyklostezky. 
Investorem cyklostezky je Jihomorav-
ský kraj a  celkové náklady na  ni jsou 
vyčísleny na částku 105 milionů korun 
(jedná se o úsek necelých tří kilomet-
rů). Také byl vydán nový zákon o míst-
ních poplatcích a to znamená, že obec 
bude muset do  konce roku vydat dvě 
nové vyhlášky (poplatek za psa a poby-
tový poplatek). 

Podrobné podklady zastupitelstva 
jsou k  nahlédnutí na  Obecním úřadě 
v Pasohlávkách. 

Simona Jelénková

REKLAMACE MESOH
Vážení občané, na  základě ukončení MESOH roku si Vás 

dovolujeme touto cestou požádat o provedení kontroly Vašeho 
odpadového účtu (stanoviště) na stránkách www.mojeodpad-
ky.cz, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě 
poplatku za odpady v roce 2020.

Pro správný výpočet slevy je důleži té, aby počty výsypů 
a počty zúčastněných osob v systému odpovídaly skutečnosti. 
Reklamace budou probíhat do konce LISTOPADU 2019. 

Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do  odpadového účtu se můžete přihlásit prostřednictvím 

webu www.mojeodpadky.cz, pomocí přihlašovacích údajů 
(login, heslo – tyto údaje můžete získat na úřadě).

V  případě nejasností se na  nás neváhejte obrátit pro-
střednictvím chatovacího okna na  www.mojeodpadky.cz 
nebo na e-mailu stankova@mojeodpadky.cz.

S pozdravem Staňková, MOJE ODPADKY

VÝZVA
Informujeme občany o možnosti zakoupení stolního 

kalendáře pro rok 2020 s tématikou naší obce, který bude 
k  dostání na  Obecním úřadě v  Pasohlávkách za  cenu 
50 Kč za kus. 

Informace z obce
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V neděli 17. listopadu 2019 jsme si 
připomněli třicáté výročí Sametové 
revoluce. Tehdy došlo k  politickému 
převratu, který vedl k  pádu komunis-
mu a  zřízení demokracie v  tehdejším 
Československu. Hlavním heslem této 
revoluce, které si připomínáme i dnes, 
byla svoboda. Tu jistě pociťovali i naši 
předci v době po druhé světové válce, 
kdy v naší obci došlo k odsunu Něm-
ců. I tyto okamžiky popsal pan Václav 
Mikulášek v pamětní knize obce Paso-
hlávky v letech 1950–1964. 

Zápis z  knihy (bez gramatických 
úprav a dalších zásahů): 

„Odsun Němců:
Rozhodnutím čtyř vítězných moc-

ností, po  poražení Němců, o  odsunů 
jich z  naší republiky přišel i  pro Něm-
ce v  Pasohlávkách čas, že umožněno 
jim jíti do  Říše po  které toužili v  době 
I. republiky. Pokud sami dobrovolně 
neodešli jako rakouští příslušníci, neb 
jinak neodešli přes hranice dočkali se 
odsunu z Pasohláve k.

Odsun Němců z  naší obce započal 
9. dubna 1946 a byl proveden v něko-
lika etapách vždy asi po  50 osobách, 
při čemž vyhověno přání rodin které 
chtěli jíti pohromadě. Bylo jim povole-
no vzíti sebou všechny svršky (šatstvo, 
obuv, peřiny apod.), kuchyňské potře-
by a různé potřebné věci do domácnos-
tí, živnostníkům i drobné nářadí. Mno-
zí z nich za asistence S.N.B teprve před 
odchodem vykopali ukryté věci by je 

mohli vzíti sebou což jim bylo povole-
no.

V  této době jejich odsunu vycháze-
lo jim naše nové obyvatelstvo všemožně 
vstříc, sváželo je i jejich věci které brali 
sebou na vozech na místní shromaždiš-
tě před tělocvičnu, odkud nákladními 
auty byli doveženi do sběrného tábora 
v Mikulově, odkud po vyřízení potřeb-
ných formalit byli vyveženi za hranice 
na  místo určení jejich nového domo-
va. Zdejší Němci z větší části jsou v již-
ním bavorsku, jak z dopisů od nich při-
šlých vidno. Němci i při odchodu odsud 
projevili i  jim jako potomkům a odro-
dilcům Čechů naštěpovanou tvrdost 
německého národa, hleděli skrýti své 
pohnutí a  vzdorně odcházeli s  vědo-

mím křivdy spáchané na nich vítězný-
mi mocností. 

Několik rodin mohlo použiti prá-
va smíšeného manželství a zůstati zpět 
a neučinili tak, jen Ferby Matěj z č. 119. 

Mnoho jich psalo z  nového jejich 
domova do  Pasohlávek, což důka-
zem je, že nezapomínají na svůj dřívěj-
ší domov a z dopisů jejich vane touha 
vrátit se, ne však jako kající děti rodné 
máti české, ale odplatit nám germán-
ským způsobem jak nám jejich předci 
činili.

Počet Němců před odsunem:
Němců při příchodu Čechů bylo zde 

v květnu 1945 včetně dětí 774 osob.“

Simona Jelénková

Z historie naší obce

LES PŘÁTELSTVÍ
Jak jistě všichni občané vědí, čín-

ská společnost RiseSun Healthcare & 
Tourism CZ a.s. bude na  našem úze-
mí investovat v  podobě vybudová-
ní lázeňského komplexu na tzv. polo-
ostrově. Společnost chce s  naší obcí 
vybudovat přátelské sousedské vzta-
hy, a  proto nabídla, abychom společ-
ně vysadili „Les přátelství“. Ten bude 
vysazen v  místě kolem kanálu, který 
vede od  páteřní komunikace směrem 
k  mostku na  kemp. První strom byl 
vysazen v úterý 29. října 2019. Symbo-
lický akt proběhl v  komorním duchu 
za  přítomnosti zástupců obce, včet-
ně starostky a místostarosty, a zástup-
ců společnosti RiseSun v  čele s  jejich 
zástupcem Edwardem XU. 

První „vlaštovkou“ lesa se stal strom 

Ze společenského života
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s  názvem Paulownia Tomento sa, 
neboli Pavlovnie plstnatá, která je také 
známá jako čínský císařský strom. Jed-
ná se o  dřevinu s  jednoduchými vel-
kými řapíkatými listy a  nápadnými 
modrofi alovými zvonkovitými květy. 
Pochází z jihovýchodní Číny a v našich 
podmínkách je pěstována jako okras-
ný strom. 

Celkově by zde mělo být vysáze-
no asi třicet listnatých stromů a  keřů. 
Objevit by se tu měly druhy jako dřín 
obecný, jehož plody jsou jedlé, dále 
svitel latnatý, který dosahuje až osm 
metrů výšky, sakury, vrby bílé či javor 
babyka. Celý projekt byl vyčíslen 
na  cca 150 tisíc korun, tyto náklady 
hradí společnost RiseSun. 

Simona Jelénková

V   pátek 15. listopadu se již poje-
denácté konal tradiční Lampiono-
vý průvod, který každoročně pořá-
dá SDH Pasohlávky. Za ty roky prošel 
několika podobami a úpravami. Jedi-
né, co zůstává, jsou rozzářené tvá-
ře dětí, které svírají v ručičkách svítí-
cí lampiony, které pravidelně po pár 
metrech odevzdávají svým rodičům 
a prarodičům. 

Novinkou letošního ročníku byla 
tzv. pohádková cesta. Průvod prošel 

vybranými částmi obce, na  kterých 
se postupně setkal s  pohádkovými 
bytostmi. U  kostela na  průvod čeka-
li dva kostlivci, na dětském hřišti čaro-
dějnice, na  kopečku za  sídlištěm tan-
covali dušičky a  u  vody na  promená-
dě měli nachystané hrníčky na dušičky 
dva vodníci společně s bludičkou. 

Jaroslav Mandák by chtěl jménem 
SDH Pasohlávky poděkovat všem, kte-
ří se organizaci průvodu podíleli, jme-
novitě Mirce Mikuláškové, Svaťce Ala-

čové, Anně Marii Masopustové, Karo-
líně Vrškové, Ondřeji Bučkovi, Ondře-
ji Kuncovi, Františku Štefanovi, Luká-
šovi Mandákovi a  Šárce Kuchyňkové 
a  také Obci Pasohlávky za  doprovod-
nou hudbu a za focení.

Je nutné říct, že akce měla vel-
ký úspěch nejen u dětí, ale i u dospě-
lých. Snad bude pokračovat i v dalších 
letech a přiláká zpět do průvodu zase 
dav lidí, jako tomu bylo dříve. 

 Simona Jelénková

LAMPIONY DOPROVODILY I POHÁDKOVÉ POSTAVY



BABENKY OPĚT 
ROZTANČILY SÁL

Lidé mívají v  kalendáři červe-
ně zatrženo pár svátečních událos-
tí, u  kterých nechtějí nebo nemohou 
chybět. Troufám si říct, že v Pasohláv-
kách je takovou událostí, která předčí 
všechny ostatní, akce s  názvem Bab-
ské hody. Kdo je místní, toho omlouvá 

snad jenom nemoc, přespolní se také 
každoročně vracejí. 

Letošní devátý ročník připadl 
na  sobotu 16. listopadu. Po  dvacá-
té hodině se místním sálem rozezněl 
nástup pasohlávských Babenek a  při 
žádání hodového práva pokřik „Čí sú 
hody – naše!“ odstartoval celou zába-
vu. Celým večerem provázel ONE 
MAN MUSIC DANTESO. 

Všech dvacet žen se scházelo již dva 
měsíce a věru, letos to nebylo ani tro-
chu jednoduché. Ale výsledek byl asi 
dobrý, podle potlesku, který jsme skli-
dily. Největší ohlas již tradičně skli-
dilo půlnoční překvapení, které jsme 
musely pro velký úspěch opakovat. 
Letos jsme se převlékly do  kostýmů 
jeptišek ve  stylu fi lmu „Sestra v  akci“. 
Z cudných žen se poté staly ty necud-
né a na parketě jsme to pěkně rozjely, 
ostatně jako po celý večer. 

Součástí akce byla i  tombola a  zde 
se sluší poděkovat všem místním pod-
nikatelům, kteří do  ní přispěly hod-
notnými dary: SDH Pasohlávky, ATC 
Merkur Pasohlávky, Aqualand Mora-
via, Miroslav Kratochvíla ml., JK Speed 
Kipper s.r.o. – Jan Slabý, Zemní práce 
Jan Doležal, Zahradnictví Ferby, Kvě-
tinářství Uhlíková, Kometa PUB Paso-
hlávky a Víno Podivín.

Už dnes se na Vás těšíme u příštího 
jubilejního desátého ročníku. 

 
Jménem Babenek 

Miroslava Mikulášková
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JAK JSME PŘIVÍTALI PODZIM

Ve  čtvrtek 26. září proběhlo na  zahradě mateřské ško-
ly tradiční odpoledne s  dýňáčky. Ono se řekne „dýňáček“, 
ale věděli jste, že se z dýně může stát nejen strašidýlko, ale 
i podzimní skřítek, víla s kloboučkem, pohádková postava, 
čertík nebo dokonce mimoň? Přehlídka byla opravdu růz-
norodá. 

Jen co se všechny dýňové výtvory usadily okolo pískoviště, 
přišlo na řadu sportovní zápolení. Disciplíny byly různé: hod 
šiškou do koše, skákání v pytlích, prolézání a překračování 
lanové dráhy, jízda v  kotoučcích nebo chůze s  překážka-
mi s malou dýní na vařečce. Aby to ale nebylo rodičům líto, 
museli absolvovat úkol zároveň s dětmi. Za úspěšné splně-
ní děti dostaly razítko bramborovým tiskátkem do průkazky. 

Když se velcí i  malí dostatečně „vyřádili“, nastal čas 
na opékání špekáčků. Paní kuchařka nám na závěr připra-
vila sladké kokosové překvapení. Nikomu se ani nechtělo 
domů. Děkujeme všem, kteří se tohoto pěkného odpoled-
ne zúčastnili – těm, kteří je připravili, i těm, kteří si našli čas 
a strávili s dětmi příjemný čas.

Učitelky MŠ a ZŠ Pasohlávky

Zprávy ze školy



BESEDA O ŽIVOTĚ A TVORBĚ 
VĚRY FOJTOVÉ

V pondělí 14. října se v naší knihovně uskutečnila beseda 
pro seniory o životě a díle spisovatelky Věry Fojtové. Spiso-
vatelka své dětství a mládí prožila v nedaleké obci Novosed-
ly, poté se přestěhovala do Brna, kde pracovala a vychovala 
dvě děti. V důchodovém věku se opět vrátila do své rodné 
obce. Paní Fojtová je autorkou detektivních a historických 
románů. Do své tvorby vkládá velmi citová, složitá a silná 
témata. Má velmi dobrou paměť a hodně ji ovlivnila pade-
sátá léta, ve kterých vyrůstala. 

Do naší besedy jsem si připravila knihy, do kterých paní 
Fojtová vkládá sama sebe. Jsou to knihy velmi čtivé, kni-
hy, které nutí čtenáře k zamyšlení. Jednalo se o následují-
cí romány: „Tanec v kopřivách“, „Odpusť nám jejich viny“, 
„Zemřeš – li dřív než já“ a „Neviditelná zranění“.

Beseda se mi moc líbila, protože účastníci se aktivně 
zapojovali do rozboru každé knihy. Bylo to hodně dáno tím, 
že dobu, kterou spisovatelka popisuje v  některých romá-
nech prožili na vlastní kůži, o to jejich vyprávění bylo pou-
tavější. Všem, kteří se této besedy zúčastnili moc děkuji.

V pondělí 16. prosince v 10.00 hodin v místní knihov-

ně proběhne další beseda. Tématem bude: Kronika obce 
Pasohlávky. Besedy se zúčastní naše kronikářka Simona 
Jelénková. Jste srdečně zváni.

 Alena Kratochvílová,
knihovnice
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Ve středu 18. září navštívili žáci naší 
školy, v  doprovodu paní vychovatel-
ky Lenky Žaludkové, knihovnu. Zde 
je přivítala paní knihovnice. Děti se 
dozvěděly, co je to knihovna, k  čemu 
slouží a kde je umístěno dětské oddě-
lení. 

Paní knihovnice seznámila děti 
s knihou od Ladislava Špačka „Dědeč-
ku už chodím do školy“ (kniha získa-

la ocenění český bestseller za rok 2016 
v kategorii pro děti a mládež). Příbě-
hy v  knize jsou poutavé, zajímavé 
a poučné, proto jsme si s dětmi něko-
lik z  nich přečetli. Po  každém příbě-
hu jsme si společně povídali na dané 
téma.

„První den ve škole“ 
Děti se samy rozpovídaly, jak ony 

prožívaly první den ve  škole a  kdo je 
do školy v tento slavnostní den dopro-
vázel. 

„Tři kamarádky“
Povídali jsme si o tom, že si kama-

rádi mají pomáhat, a to nezištně. „Co 
to je nezištně?“ ptaly se děti. Vše jsme 
si vysvětlili.

„Cizí člověk“ 
Tento příběh byl pro děti obzvlášť 

poučný. Po  přečtení jsme si řekli, že 
děti nesmí s  cizími lidmi nikam cho-
dit, že musí být nablízku svým rodi-
čům nebo paní učitelkám, které je mají 
na starosti.

„V nemocnici!“

V  tomto příběhu, bylo obsaženo 
úplně všechno o  chování dětí v  době 
přestávek ve škole. Nebezpečné honě-
ní po  třídě, spadené židle, a  nakonec 
někdy i  úraz, který si opravdu nikdo 
nepřeje. Ale i  tohle se někdy ve  škole 
stává, jak potvrdily samy děti a rozpo-
vídaly se o  jejich chování v době pře-
stávek.

Alena Kratochvílová,
knihovnice

Místní knihovna

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KNIHOVNĚ
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SVATÝ MARTIN SE OPĚT PROCHÁZEL 
ULICEMI NAŠÍ VESNICE

Již po páté se uskutečnil Svatomartinský průvod, a to díky dětem z místní škol-
ní družiny pod taktovkou paní vychovatelky Lenky Žaludkové a paní knihovni-
ce Aleny Kratochvílové. Jedenáctý listopadu, tedy svátek sv. Martina tentokrát 
vyšel na pondělí. 

V čele průvodu kráčel „sv. Martin“ v symbolickém červeném plášti a s bílým 
koněm, nechyběla ani svatomartinská husa, další ze symbolů tohoto svátku. 
Ostatní děti se opět zahalily do bílých plášťů a po vzoru světce rozdávaly kolem-
jdoucím svatomartinské koláčky. Celý průvod pak provázely veselé svatomar-
tinské písničky, básničky či pranostiky. Nejen vzhledem k sychravému podzim-
nímu počasí, ale i díky malému zájmu občanů v minulých letech, prošel průvod 
tentokrát jen malou částí obce. 

Snad se ani v příštích letech nenechají děti odradit a budou dál pokračovat 
v zachování této tradice. 

Simona Jelénková



INZERCE

Pozvánky Společenská kronika

OBEC PASOHLÁVKY VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA

Vánoční jarmark
a rozsvěcování vánočního 

stromu
které se uskuteční

v sobotu 7. prosince 2019 od 15.00 hod.
Připraveny budou prodejní stánky s vánočním zbožím 

a občerstvením. Chybět nebude ani Ježíškova pošta, výtvarná 
dílnička a výstava výtvarných prací dě   z místní školky a školy, 

to vše v kulturním domě. Čeká vás také vystoupení dě   v rámci 
místní knihovny, a také z mateřské a základní školy.

Přijďte se naladit vánoční atmosférou. 

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME NA 

Vánoční koncert
Slovácké kapely

Romana Horňáčka
který se uskuteční 

V neděli 15. prosince 2019 od 15.00 hod.
V kostele sv. Anny v Pasohlávkách.

Vstupné dobrovolné.

Jubilanti říjen
Jaroslav Grimm   72 let
Zdeňka Kadlíčková  72 let
Miroslav Sedlák  66 let
Marie Fajmonová  66 let
Zdeňka Zemánková  65 let

Jubilanti listopad
Antonín Pokorný  70 let
Alžběta Krejčiříková  69 let
Dana Grimmová  69 let
Františka Petrová  66 let
Jana Tomšík   65 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří svým 
podpisem vyslovili souhlas se zveřejně-
ním. Kdo z  jubilantů následujících měsí-
ců má zájem o  zveřejnění ve  společen-
ské kronice zpravodaje, může se podepsat 
na OÚ. Děkujeme za pochopení. 

Narození
Dne 23. září 2019 se Lence Langové 
a Milanovi Kovačičovi narodil syn Milan. 

Dne 23. září 2019 se Janovi Brveníkovi 
a Haně Vrbíkové narodila dcera Adéla. 

Dne 27. září 2019 se Milanovi Šnepfen-
bergovi a  Olze Turkové narodila dcera 
Lilian Valerie. 

Dne 6. října 2019 se manželům Marké-
tě a  Miroslavovi Veselým narodila dcera 
Libuše. 

Dne 22. října 2019 se Petrovi Skalníkovi 
a Ivaně Mročkové narodil syn Petr. 

Dne 13. listopadu 2019 se manželům Ilo-
ně a Miroslavovi Osikovým narodila dce-
ra Lucie.

Rodičům i prarodičům blahopřejeme.

Úmrtí
Dne 17. listopadu 2019 zemřel pan Šte-
fan Kováč. 
Pozůstalým vyslovujeme upří mnou sou-
strast.
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