
„Vážení spoluobčané,

přiblížily se dny, ve kterých si všichni přejeme zažít rodinnou 
pohodu, vzájemné porozumění a krásnou atmosféru Vánoc. Rád 
bych Vám všem občanům Morašic, Řikovic, Lažan a Višňárů chtěl 
za sebe a za celý kolektiv obecního úřadu popřát krásné a pohodové 
prožití vánočních svátků se svými blízkými. Do nového roku přeji 
hlavně pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě, 
spokojenost a pohodu.“

Karel Rajman – starosta obce

MORAŠICKÝ
OBČASNÍK
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Na obecním dvoře přibyl nový stroj - Traktor Kioti 
s příslušenstvím. Tento nový stroj bude sloužit jak 
k zimní údržbě hlavně chodníků (je vybaven kartáčem 
na zametení slabé vrstvy sněhu), tak i prachu a nečistot 
mimo zimu. Dále je vybaven sněhovou radlicí a sypačem. 
Na jaře bude k traktůrku dodáno spodní sečení s košem 

na sběr trávy, příkopovým ramenem s cepákem 
na sečení vyšší trávy a nůžkami na úpravu živých 
plotů. Stroj zlepší kvalitu údržby obecních pozemků 
a usnadní práci našemu zaměstnanci Traktůrek nám 
bude sloužit celoročně.

Náš nový traktůrek

TrOchu STATiSTiKy
z OBecNÍ evideNce
V naší evidenci obyvatel k 30. 11. je 726 občanů. 
V letošním roce se do našich obcí narodilo 9 dětí, 
jen pro zajímavost 2 holčičky a 7 chlapců. Rodičům 
gratulujeme a dětem přejeme hodně zdraví 
a krásné dětství. Přistěhovalo se 26 občanů a 14 se 
jich odstěhovalo. Letos jsme se navždy rozloučili 
s 8 občany – čest jejich památce.

ÚředNÍ hOdiNy
Během váNOČNÍch SváTKů
Oznamujeme občanům, že 23. 12. a 30. 12. bude obecní 
úřad otevřen pro veřejnost od 8.00 do 12.00 hod. 
Ostatní dny bude zavřeno. Od 2. 1. 2020 bude již otevřeno 
jako obvykle.

vyhlášKy plATNé Od 1. 1. 2020
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2020 jsou platné nové 
obecně závazné vyhlášky o poplatcích. Zastupitelstvo 
schválilo zvýšení poplatku za odvoz odpadu ze 400,- Kč 
na 470,- Kč za osobu. Důvodem je zvyšování nákladů 
na odvoz odpadů a zvyšující se množství odpadu. 
Skutečné náklady jsou vyšší než 600,- Kč na občana. 
I přes toto zvýšení má naše obec nejnižší poplatek 
z okolních obcí. Poplatky za odvoz odpadu a za psa 
jsou splatné do 31. 3. 2020.

hOSpOdA u hřišTě
Hospoda u hřiště je momentálně bez provozovatele. 
Pokud byste měli zájem o její pronájem, nebo o někom 
takovém věděli, kontaktujte obec. 

AŽ Se zimA přihláSÍ, my Budeme připrAveNi

iNfOrmAce OhledNě
zveřejňOváNÍ juBileÍ OBČANů
Zúčastnili jsme se školení tvorby obecních novin. 
Dozvěděli jsme se spoustu nových informací 
a vyměnili zkušenosti s ostatními redaktory obecních 
novin. Nově tedy v dalším čísle zařadíme rubriku výročí. 
Rádi bychom od příštího roku zveřejňovali jubilea, 
narození dětí, výročí svatby i úmrtí. Tímto Vás žádáme 
o svolení, že Vás můžeme jmenovat. Pokud někdo se 
zveřejněním jména nesouhlasí, prosíme o sdělení na 
obecním úřadě.

veliKé pOděKOváNÍ mÍřÍ dO šKOly 
O víkendu 16. a 17. 11. Masarykova základní škola oslavila 
150 let. Dovolte nám vyslovit velké poděkování řediteli 
školy panu Karlu Kovářovi, kolektivu spolupracovníků 
a dětem základní školy za uspořádání výstavy  
s kulturním programem k tomuto výročí. Pro absolventy 
to bylo velmi příjemné zavzpomínání na školní léta, 
ale výstava zaujala i ostatní návštěvníky. Panu řediteli 
patří obdiv za práci, kterou věnoval shromažďování, 
třídění a kompletaci podkladů k vytvoření almanachu 
k 150. výročí založení školy. Všem děkujeme za krásný 
víkendový zážitek.

STále špATNý pOuliČNÍ rOzhlAS
Stále se potýkáme s nefunkčním rozhlasem v našich 
obcích. Všechna hlášení jsou k dispozici na internetových 
stránkách obce www.morasice.cz. Nově ale nabízíme 
možnost zasílání rozhlasových zpráv prostřednictvím 
e-mailu. Pokud bude mít někdo zájem, může na obecním 
úřadě nahlásit svou e-mailovou adresu, na kterou 
budeme zprávy z hlášení zasílat. Nebo nám svou žádost 
napište na pokladna@morasice.cz.

KONcerT hudBA pOmáhá
Ačkoliv advent ještě oficiálně nezačal, již v neděli 24. 11. 
morašický kostel rozezněly první tóny vánočních písní. 
Skupina Parkoviště pro velbloudy společně s Cimbálovou 
muzikou Jana Dostála zde totiž dvěma tradičními 
koncerty odstartovala třináctý ročník festivalu Hudba 
pomáhá. 
Ten letos podporuje Míšu Teresku z Chrudimi, který 
trpí dětskou mozkovou obrnou. Dojemná atmosféra 
ve spojení s vánočními tóny vykouzlila lidem radostný 
úsměv a některé dokonce přivedla až k slzám. 
Všichni byli také velice nadšení, když se dozvěděli, že 
dohromady se organizátorům v Morašicích podařilo 
pro Tereskovi získat 25 710 Kč. 

Čerpáno z www. hudbapomaha.cz

Hostující cimbálová muzika

foto: Metjů Krejza

Zpěváci a muzikanti „v akci“

Benefiční prodej upomínkových 
předmětů

Míša Tereska s rodinou v morašickém kostele
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Na první adventní neděli, která připadla na 1. 12., 
jsme se sešli před obecním úřadem a nasáli jsme vánoční 
pohodu. Předtím to byly ale hodiny práce a příprav. 
Oslovili jsme paní učitelku Vanišovou a její školní sbor 
„Jen tak“, zda by připravili pásmo vánočních písniček 
a básniček. Maminky s dětmi z Klubu Maják nám upekly 
a ozdobily perníčky. Uklidila se čekárna a připravilo 
osvětlení. Čekalo nás ale jedno nemilé překvapení. 
V pondělí 25. 11. při zkoušce osvětlení na stromu 
se zjistilo, že svítí jen malá část osvětlení. Výborná 
komunikace s dodavatelskou firmou, která nám 
dodala nové osvětlení do konce týdne, vše zachránila. 
V pátek se začal zdobit strom, v sobotu odpoledne 

se zkušebně rozsvítil, ale k naší hrůze se zjistilo, že místo 
bílého osvětlení nám dodali barevné. Co teď? Už nic. 
Na vše bylo pozdě. S očekáváním, co na to řeknete 
vy, jsme ulehali do postelí. Nedělní podvečer byl zde. 
Uvařil se vánoční punč, čaj a k němu i rum, postavil se 
stan (vypůjčen z Řikovic), zvukaři připravili aparaturu, 
vše se dozdobilo a mohlo se začít.  Krásné vystoupení 
sboru, vlídná slova pana starosty, chvíle rozsvícení od 
andělíčků a strom svítí. A je jiný než všude po okolí – 
barevný. Doufáme, že i tak se všem líbí. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s přípravou na 
krásný adventní podvečer a Vám všem, co jste přišli.

Pan starosta doplnil sbor zpěváčků

BAzéN liTOmyšl

SlAvNOSTNÍ rOzSvÍceNÍ váNOČNÍhO STrOmu v mOrAšicÍch

Andělé rozsvěcí strom...                 
  ...zdobí okna úřadu

  ...a rozdávají perníčky

V pátek 29. 11. proběhlo plavání pro naše občany 
v litomyšlském bazénu. Páteční podvečer si přišlo 
zpříjemnit 69 našich občanů. Největší zábavou pro děti 
byl samozřejmě tobogán. Přes zimu plánujeme ještě 

jedno plavání, termín upřesníme. A pokud se to podaří 
a bude nějaký vhodný termín, tak bude i bruslení na 
zimním stadionu v Litomyšli.

ZPRÁVY Z ŘikOViC 

SeTKáNÍ S iluSTráTOrem AdOlfem dudKem

Kontejner na papír v Řikovicích je stále plný a než bude 
přidán nový, tak budete mít možnost odložit papír do 
zastávky u kapličky v Řikovicích. Papír sem odkládejte 
svázaný nebo v krabicích, či papírových pytlích, tak 
aby se udržel pořádek. Dále zde můžete odložit i plné 
žluté pytle s plasty. Do žlutých kontejnerů na plasty 
prosím tyto plné žluté pytle nedávejte. Prázdné pytle 

Noc z 19. 9. na 20. 9. nám udělila velkou lekci. Náš 
syn Pepa usínal jako zdravý a probudil se jako vážně 
nemocný. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 
sousedům, kamarádům, kolegům z práce a známým, 

jsou k dispozici na obecním úřadě v Morašicích a dále 
budou k dispozici v bývalé škole v Řikovicích (středa, 
pátek, neděle od 19,30 hod). Na chodbě ve škole se toto 
neosvědčilo, ihned byla role pytlů rozebrána. Zastávku 
budeme kontrolovat a při zaplnění odvezeme pytle do 
sběrného dvora v Morašicích.

kteří nám dávali podporu po celou dobu čekání na 
operaci, v nemocnici i po návratu z nemocnice. Byla, je 
a bude to pro nás i pro Pepu velká duševní podpora. 
Moc a moc si toho vážíme.

S díky rodina Černých, Řikovice

Pan ilustrátor s malým dobrovolníkem

Ve čtvrtek 21. 11. jste měli vy a hlavně všechny malé 
děti možnost setkat se v mateřské školce s naším 
významným ilustrátorem dětských knih a časopisů, 
panem Adolfem Dudkem. Ve své zábavné interaktivní 
show představil dětem i rodičům netradiční formou 
klasické české pohádky. Přímo před zraky dětí kreslil 

pan Dudek na velké tabuli obrázky z těchto pohádek, 
které děti i někteří odvážní dospělí aktivně doplňovaly 
svým vyprávěním, pohyby, kreslením a veselou náladou. 
Účastníci si také mohli prohlédnout knihy, které pan 
Dudek ilustroval.

vyuŽiTÍ zASTávKy u KApliČKy v řiKOvicÍch

pOděKOváNÍ zA pOdpOru
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Řada vysazených stromků u nového sídliště

Andílci pro radost

V neděli 27. 10. jsme se jako obvykle sešli na novém 
sídlišti, odkud jsme prošli obcí osvětleni lampióny, 
lucerničkami a různými světýlky. Průvod jsme zakončili 
u školy, kde jsme uctili památku padlých v 1. sv. válce 
položením věnce, zapálením svíčky a minutou ticha.

V minulém čísle jsme Vás informovali o plánované 
výsadbě stromů. Na výsadbu jsme se chystali koncem 
října, jenže bylo špatné počasí, a tak akce výsadby 

30.11. proběhlo v Řikovicích rozsvěcení vánočního stromu. 
Příprava na tuto událost začala už v říjnu. Děti se začaly 
scházet každý týden u klavíru, aby nejprve vybraly 
vhodné písničky a pak se pustily pod vedením Terči 
Jarešové do zkoušení. Jsme moc rádi, že se jich sešlo 
tolik, protože na tak malou vesničku je 18 dětí moc 
pěkné číslo. Sice nám trochu zazlobila technika a děti 
to rozhodilo, ale jinak se jim program moc povedl. 
O jednu skladbu se postaraly také holky Lacmanovy 
z Višňárů. Všem dětem moc děkujeme, že nám 
zpříjemnily krásnými písničkami sobotní podvečer. 
Letos jsme program rozšířili i o andělskou dílnu, kde jste 

Poté jsme se přesunuli do školy, kde se podával na 
zahřátí svařák, pro děti čaj a na zahnání hladu klobása 
z udírny. Když se všichni zahřáli a občerstvili, proběhlo 
promítání fotografií a videí z letošních akcí.

proběhla neplánovaně a narychlo. Všech 8 vzrostlých 
sazenic se nám podařilo zdárně zasadit 4. 11. odpoledne. 
Všem, kdo přidal ruku k dílu, moc děkujeme. 

si mohli vybrat krásného andílka, voňavý pytlíček nebo 
tradiční řikovické vánoční perníčky. K ochutnání bylo 
opět výborné vánoční cukroví, za které moc všem, kdo 
upekl, děkujeme. Díky patří všem, kdo jakkoliv pomohl 
s organizací a Vám za hojnou účast.

A jak to bylo se stromečkem? Ten, který jsme přesadili od 
Krýdů, nám bohužel letos uschl. Vlastik ale sehnal nový, 
bohužel na ozdobení je moc malý. Rychle jsme tedy 
sehnali smrček od pana hajného, který jsme zasadili 
a ozdobili. Doufáme, že ten malý brzy povyroste.

lAmpióNOvý průvOd řiKOvicemi

výSAdBA SlivONÍ NA NOvém SÍdlišTi

rOzSvěceNÍ STrOmKu v řiKOvicÍch

Parta dobrovolníků

Sbor zpěváčků z Řikovic a Višňárů

MAsARYkOVA ZÁklADNÍ škOlA 

jAK šel ČAS v NAšÍ šKOle
Jak šel čas v naší škole jsme si připomněli 16. - 17. 11. 2019.

„150 let je v životě jedince nedostižná meta, v životě 
budovy je to jen určitý mezník.“ citace ředitele školy 
Karla Kováře z projevu v tělocvičně. My jsme si některé 
mezníky připomněli. Nejdříve začalo plánování, pátrání, 
vymýšlení, shánění, tisknutí, stříhání, později stěhování, 
zkoušení, aranžování a pak přišly dny „D“.

16. 11. dopoledne patřila škola bývalým a současným 
zaměstnancům školy. Těch se sešlo skoro 50. Příjemná 
diskuse končila výborným obědem. Poté už se škola 
otevřela nedočkavým návštěvníkům. Absolventi byli 
obdarováni keramickým srdcem školy a jejich špendlíky 
zapíchnuté v přehledech tříd ukázaly, že jich školou 
prošlo cca 700. Dalších návštěvníků bylo kolem 2000. 

Všechny prostory školy se proměnily v interaktivní 
muzeum. Návštěvníci se mohli kochat tisíci fotkami, 
zkoušet si moderní i staré školní aktivity. Těžko o všem 
psát, lepší bylo vše vidět či zažít na vlastní oči, třeba 
jako program v tělocvičně. Ten nás také provedl historií 
a křtem almanachu sepsaným panem ředitelem 
Karlem Kovářem. Poslední kousky jsou ještě k prodeji ve 
škole. Příjemné zážitky jste mohli vychutnat v kavárně 
U Veselé dýně, kde se v obsluze vystřídalo 33 žáků, 
a kde jste mohli ochutnat 38 druhů zákusků. Co na 
závěr? Kdo nezažil, neuvěří! Tak třeba za 50 let.

PS: Děkujeme návštěvníkům, rodičům, žákům, 
zaměstnancům... bez Vás všech by tato akce nešla 
zorganizovat. 

Stanislava Coufalová

Ostatní foto:
Stanislava Coufalová

Setkání učitelů a zaměstnanců
foto: Jan Hendrych

Pan ředitel s dortem
od paní Tobiáškové

Kavárna s milou
obsluhou

Program v tělocvičně

Tématické výtvarné práce žáků

Výtvarná instalace

Návštěvníci u fotografií a seznamů absolventů

Interaktivní expozice v jedné ze tříd
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Tj sOkOl MORAšiCE

Je za námi nejen fotbalově úspěšný podzim. Všechny 
mládežnické kategorie fungují v osvědčeném 
a úspěšném souklubí s Horním Újezdem. Obnovené 
dorostenecké družstvo nás občas nemile překvapilo, ale 
obě žákovské kategorie byly na podzim stoprocentní. 
Stejně jako mladší elévci, u kterých nás těší i to, že 
chvílemi vydají na dva týmy, 3 turnaje ze 7 vyhráli 
i starší elévci. Až překvapivě úspěšní byli na venkovních 
hřištích rovněž muži.

Mladší přípravka odehrála na 7 turnajích 18 zápasů proti 
6 různým soupeřům se stoprocentní bilancí, všechny 
turnaje ovládla, a to při souhrnném skóre 179:16.

Starší přípravka také odehrála 7 turnajů, a to s bilancí 3x 
1. místo, 3x 2. místo a 1x 3. místo. Z 19 soutěžních zápasů 
vyhrála 12, 4x remizovala a 3x odešla poražená, při 
celkovém skóre 57:32.

V hlavní soutěži odehráli 11 zápasů, ve kterých jim osud 
přidělil 10 bodů a posadil je celkově na 9. místo.

Že mužům při venkovním podzimu budou naskakovat 
body, počet lidí i jejich účast tak hojně, na to by asi 
v létě vsadil málokdo. Hned na začátek mužstvo 
vypadlo z oblíbeného okresního poháru, ale po prvních 
dvou smolných porážkách v okresním přeboru se 
začalo dařit a ve vyrovnané tabulce se nakonec uhájilo 
třetí místo. 

Za podpory obce jsme rozjeli rekonstrukci kabin, podařilo 
se získat dotaci na ně i na provoz klubu. Bylo by snadné 
vypíchnout pár jmen, kterým se sluší poděkovat, ale bylo 
by také snadné na někoho zapomenout, takže obecně. 
Děkujeme všem trenérům a ochotným rodičům, sekáčům, 
stavbyvedoucím, webovým přispěvatelům, dotačním 
zařizovatelům a všem organizačně činným lidem. 

Mladší žáci na podzim sehráli 10 soutěžních zápasů. 
Všech deset bylo vítězných s celkovým skóre 55 : 6. 
Začátek sezóny pálili ostrými a v pěti odehraných 
zápasech vstřelili 38 branek a pouhé 3 obdrželi. Na 
konci sezóny jsou v čele tabulky.

Starší žáci nastoupili se soupiskou čítající 11 hráčů. Počet 
slibný, ale téměř každý zápas byl doplňován hráči 
z mladších žáků, největší problém byl na pozici brankáře. 
V soutěži odehráli 9 utkání, ve kterých neztratili ani bod 
a díky tomu jim právem náleží první místo tabulky se 
skórem 49:6. 

Po několikaletém půstu se družstvo dorostu dalo znovu 
dohromady a během podzimního tažení se ho zúčastnilo 
22 hráčů, včetně čtyř žákovských posil. Společné 
tréninky probíhaly každý pátek v Horním Újezdě, pro 
nadšené jednotlivce byli k dispozici i tréninky mužů. 

Kdyby se chtěl zapojit někdo další a pomoci nám např. 
s trénováním dětí nebo sekáním hřiště, budeme rádi.

Za vytrvalou podporu děkujeme obci Morašice, vážíme 
si i příspěvků dalších okolních obcí a sponzorů. Děkujeme 
také TJ Horní Újezd za půlroční poskytnutí domácího 
zázemí naší mládeži vyžadující nemalé personální 
nasazení i za jejich trenéry u jednotlivých kategorií.

Na jaře se na Vás těšíme na našem domácím hřišti 
v Morašicích, kde nás čeká rekordní porce zápasů 
všech kategorií. V sobotu 23. 5. 2020 oslavíme 50 let 
našeho oddílu na fotbalové mapě a 120 let TJ Sokola, 
podrobnosti dodáme.

Další aktuality, galerii a detailnější informace o součas-
nosti i historii naleznete na www.sokolmorasice.g6.cz

TJ Sokol Morašice

OhlédNuTÍ zA pOdzimNÍ fOTBAlOvOu SezóNOu

Družstvo mladší přípravka

31. 12. 2019 od 10.00 hod zveme všechny aktivní, pasivní i příležitostné hráče i fanoušky na tradiční silvestrovský 
fotbálek na fotbalové hřiště v Morašicích.

Školička se zaměřuje především na děti od 4 let do předškolního věku. Náplní školičky je všeobecná sportovní 
příprava dětí. Pokud Tě baví skákat, běhat a hrát si, tak neváhej a přijď mezi nás 7. 1. 2020 v 17.00 hod. Dále se 
budeme scházet každé úterý od 17.00 – 18.30 hodin. Ve školičce získáš nové kamarády a nové zážitky! Podrobnější 
informace: jiří famfulík 602 101 813

SilveSTrOvSKý fOTBáleK

šKOliČKA Tj SOKOl mOrAšice

Družstvo starší přípravka

Družstvo mužů foto: Vítězslav Toušek
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páTeK 27. 12. 2019 šTěpáNSKý pOchOd
27. 12. 2019 se uskuteční tradiční Štěpánský pochod. Odjezd v 11.40 hod. linkovým autobusem. Pochod zahájíme 
v Jarošově a půjdeme směrem na Toulovcovy maštale. Pro účastníky bude zajištěno občerstvení v Jarošově.

SOBOTA 11. 1. 2020 TřÍKrálOvá SBÍrKA

SOBOTA 29. 2. 2020 OBecNÍ pleS S mySlivecKOu KuchyNÍ
Ples pro vás připravujeme na sobotu 29. 2. 2020 od 20.00 hod. na rychtě. K poslechu a tanci bude hrát jako vloni 
Vepřo, knedlo, zelo. Tradiční tombolu s výčepem a barem zajistí TJ Sokol.

Po letošním mysliveckém plese se myslivci rozhodli, že pořádat ples již nebudou. Nabídli ale svoji mysliveckou kuchyni 
na obecní ples. Kdo neholduje tanci, může si zvěřinové hody přijít vychutnat už dříve. Čas otevření kuchyně bude 
upřesněn.

Přijďte si zatancovat, popít, pojíst a užít si pěkný sobotní večer. Budeme se na Vás těšit.

fOTOgrAficKá SOuTěŽ
S novým designem občasníku také vyhlašujeme soutěž 
o nejlepší zimní fotografii. Aby taková fotografie byla 
zajímavá pro naše spoluobčany, mělo by na ní být 
jasně patrné, že byla pořízena v některé z našich obcí - 
tedy v Morašicích, Řikovicích, Lažanech nebo Višňárech, 
nebo v jejich nejbližším okolí. Fotografie mohou být 
barevné i černobílé, vždy však se zimní nebo vánoční 
tématikou. Nejzajímavější fotografie budou uveřejněny 
v příštím vydání obecních novin, ale také na webových 
stránkách obce.

NOvý deSigN OBČASNÍKu

V sobotu 11. 1. 2020 proběhne v Litomyšli a okolí, tedy 
i v Morašicích, Říkovicích, Lažanech a Višňárech již 
tradiční Tříkrálová sbírka. Tato akce má velmi pěknou 
tradici, každý rok se jí účastní okolo 300 koledníků! 
Minulý rok se nám podařilo v Litomyšli a okolních 
obcích vybrat krásných 526 590 Kč. Výtěžek z letošní 
sbírky využijeme z největší části na dokončení výměny 
oken Jindrovy vily na Dukelské ulici, kde mají zázemí 
služby pro rodiny s dětmi.

Pro příští rok připravujeme nový design i novou náplň 
občasníku. Již nyní prošel určitou grafickou úpravou 
a na jeho finální podobě ještě budeme příští rok pracovat. 
Tímto také vyzýváme občany ke spoluvytváření 
zajímavého obsahu občasníku. Kdo by měl zájem 
umístit nějaký příspěvek do obecních novin, může jej 
zaslal e-mailem na obecní úřad.

Občasník bude nadále vycházet pouze občas, nicméně 
alespoň čtyřikrát do roka. Další vydání je plánováno 
na březen 2020. Své příspěvky proto můžete zasílat na 
e-mail pokladna@morasice.cz nejpozději do konce 
února 2020.

Velmi se na všechny Vaše příspěvky těšíme!

Vítězná fotografie bude navíc zdobit celou titulní 
stránku občasníku, který vyjde za rok - v prosinci 2020. 
Abychom mohli fotografie následně otisknout, prosíme 
o jejich zaslání v dostatečné datové kvalitě na e-mail 
pokladna@morasice.cz nejpozději do konce února 
2020.
Moc se těšíme na Vaše fotografie a také na opravdovou 
bílou zimu, která bývá poslední dobou poměrně vzácná. 
Proto neváhejte a hned jak bude příležitost, pokuste se 
ji na svých fotografiích zachytit.

Dále na podporu rodin s dětmi v nepříznivé situaci 
k zajištění školních a kompenzačních pomůcek či 
ke spolufinancování lyžařských výcviků a letních 
táborů. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí jako 
koledníci či jako ti, kteří naše koledníky přivítají ve svých 
domácnostech a přispějí drobnou částkou na dobrou 
věc. 
Děkujeme za vaši podporu a přispění na věc, která má 
smysl!

Ing. Veronika Peterková, Farní charita Litomyšl


