ZPRAVODAJ
OBCE

LICHNOV
12/2010
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku 2010, využívám příležitosti vydání našeho obecního vánočního Zpravodaje, abych
vám jménem svým, Rady i Zastupitelstva obce poděkoval za důvěru, které se nám od vás voličů ve volbách do
obecního Zastupitelstva dostalo.
Je to pro nás pro všechny a obzvlášť pro mě osobně veliký závazek a zodpovědnost, abych po více než 20 létech
vedl obec znovu k plnění předvolebních slibů, které spočívají zejména v budování kanalizace a modernizace
potřebné infrastruktury, podpoře činnosti všech neziskových a zájmových organizací a v prosazení lidské
poctivosti a slušnosti v mezilidských a sousedských vztazích.
Chci vás ubezpečit, že ve své práci navážu na vše pozitivní z minulého vedení obce v čele se starostou panem
MUDr. Josefem Šimíčkem a cestou rozumu proti počátečním emocím, budu hledat to co zastupitelé zvolené za
KDU-ČSL, ODS a KSČM sbližuje a ne rozděluje.
A tím je služba, pro vás občany, kteří jste nám vložili do rukou osud rozvoje Lichnova

Přeji všem šťastné a veselé vánoce, věřícím boží požehnání a hodně štěstí a zdraví v Novém roce
2011.
Jan Kahánek
starosta obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Zasedání se konalo 11. listopadu 2010, kterého se zúčastnilo 15 nově zvolených zastupitelů. (Marie Babincová,
Aleš Cochlar, DiS., Mgr. Alena Dobečková, Ing. Roman Fiala, Jan Kahánek, Stanislav Keller, Ing. Blanka
Kučerová, Petr Lukeš, Ing. Aleš Mičulka, Tomáš Milata, Eva Peigerová, Michal Pokorný, Pavel Pustějovský,
Dana Raková, Mgr. Eva Švrčková).
Zastupitelé zvolili Radu obce v tomto složení:
Starosta:
Místostarosta:

Jan Kahánek
Ing. Aleš Mičulka

Členové rady:

Ing. Roman Fiala
Stanislav Keller
Tomáš Milata

22.
Usnesení 1.. zasedání Rady obce Lichnov ze dne 22.11.2010
1)

Rada obce zřizuje pro volební období 2010/2014 tyto komise rady:
• komisi finanční
• komisi služeb
• kultury a sportu
• SPOZ
• komisi OVP a pro projednávání
projednává přestupků

2)

Rada obce jmenuje předsedy
edsedy těchto komisí rady:
• komise finanční - předseda
edseda p. Ing. Aleš Mičulka
Mi
• komise služeb - předseda
edseda p. Stanislav Keller
• komise kultury a sportu - předseda
př
p. Tomáš Milata
• SPOZ - předseda p. Zdeňka
ňka Švrčková
Švr
• komise OVP a přestupková
estupková - předseda p. JUDr. Rak Jiří

3) Rada obce ukládá předsedům
ům komisí rady předložit
p edložit RO ke schválení návrhy na jmenování členů
jednotlivých komisí.
4) Rada obce ukládá finanční
ní komisi ppřipravit
ipravit na jednání RO návrhy úpravy rozpočtu r. 2010, rozp
rozpočtu r.
2011 a stanovení výše poplatku za odpady na r. 2011 (výpočet
(výpo
v souladu s platnými zákonnými předpisy
p
v návaznosti na skutečnost
nost r. 2010).
5) Rada obce schvaluje pro volební období 2010-2014
2010
jako oddávající:
starostu obce p. Jana Kahánka
místostarostu Ing. Aleše Mičulku
čulku
6) Rada obce doporučuje ZO ke schválení výši měsíčních
m
odměn neuvolněným
ným funkcionářům
funkcioná
ZO
7) Rada obce schvaluje pro volební období 2010/2014 členy
leny RO p. Jana Kahánka, Tomáše Milatu, Stanislava
Kellera oprávnění
ní použití a řízení
řízení služebního osobního vozidla pro služební účely
úč
(za předpokladu
vykonávané funkce).
8) Rada obce po projednání bere na vědomí
v
„Výzvu“ od Ing. Matúše a p. Koudeláka.
9) Rada obce schvaluje nákup:
•
látkových vertikálních žaluzií v ceně 2480,- Kč na č.p. 125
• mini notebooku k topnému zařízení
za
do kulturního zařízení.
10) Rada obce schvaluje změnu
ěnu podpisového vzoru k účtu
tu Obce Lichnov panu Janu Kahánkovi, Ing. Aleši
Mičulkovi a Zdeňce Švrčkové.
kové. Dispoziční
Dispozi
právo účtu budou mít dvě osoby dle podpisového vzoru
s razítkem Obce Lichnov.
11) Rada obce schvaluje navýšení ceny o 15% za zakázku
zakázku „Oprava propustku Daremní“,, kterou prováděla
provád
firma Slumeko s.r.o. a která vznikla na základě
základ víceprací. Celková částka 108 408,- Kč je z poloviny
hrazena obcí Lichnov a z poloviny obcí Bordovice.

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad Lichnov
ve dnech 27.12. - 31.12.2010 uzavřen.

Svoz komunálního odpadu - změna!!!
změ
Upozorňujeme občany,
any, že svoz komunálního odpadu bude proveden místo
určeného
eného termínu pátek 24.12.2010
ve čtvrtek 23.12.2010

Kanalizace
V souvislosti s přípravou
ípravou výstavby - „Odkanalizování obce“ sdělujeme občanům,
m, zejména těm,
t
kteří nemají
přístup
ístup na webové stránky obce Lichnova, že projektová dokumentace je trvalé přístupná
p ístupná k nahlédnutí v zasedací
místnosti obecního úřadu - 1. patro, vedle matriky.
m
V případě většího zájmu občanů budou určeny
ur
hodiny ke konzultacím.
Zdůrazňujeme,
ujeme, že písemné požadavky a připomínky
p ipomínky je nutno uplatnit do konce letošního roku.

Kanalizace - nabídka zpracování projektové dokumentace
Nabízíme vypracování projektu kanaliza
analizační přípojky pro Váš rodinný dům. V případě
ípadě zájmu zajistíme také
vyjádření správců sítí a vyjádření
ení dotčených
dotč
orgánů.
Kontakt: Hana Mikundová, Hellstein spol. s r.o., Vlčovice 11, Kopřivnice
Telefon: 606 709 804
E-mail: dec@hellstein.cz

ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO
STŘ
LICHNOV
V měsíci prosinci z důvodu čerpání
erpání dovolené MUDr. Irsáková neordinuje ve dnech 23. 12. ; 31. 12. 2010.
Dne 16. 12. 2010 z důvodu
vodu zástupu MUDr. Filipa ambulance bude otevřena
otev
v čase 7:30 - 10:00 hod.
Veselé Vánoce a Šťastný
astný Nový rok 2011 přeje
p
MUDr. Jana Irsáková a Markéta Jurková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LICHNOV
Upřímné díky
Vážená paní učitelko
itelko Stoklasová, milí žáci sedmé třídy,
t
dovolte mi, abych Vám jménem Velvyslanectví Chile poděkovala
pod
za Váš nádherný
herný dopis s výtvarnými pracemi
a dopisy pro chilské horníky z dolu San José. Už dlouho jsme se nesetkali s tak krásným a upřímným
up
projevem
solidarity a velmi si tohoto Vašeho počinu
po
ceníme. Vaše díla přeneseme
eneseme do elektronické podoby, a co nejkratší
cestou doručíme horníkům.
m. Bojíme se, že originály by se v momentálním náporu korespondence ztratily. Pokud
Vám to nebude vadit, velmi rádi bychom použili Vaše práce na výstavku zde na velvyslanectví a také na akcích
Sdružení na podporu Chile, které pořádá
po
přednášky,
ášky, filmové projekce a koncerty, na kterých propaguje svoji
vlast.Poté bychom si dovolili celou zásilku předat
p
českému velvyslanectví v Santiago de Chile, které je
v přímém kontaktu s Česko-chilským
chilským kroužkem, což je uskupení českých krajanů a jejich poto
potomků. Věříme, že
na Vás budou hrdi stejně, jako jsme i my. Ještě
Ješt jednou Vám upřímně děkujeme
kujeme za Vaše krásné a hluboce lidské
gesto a přejeme Vám mnoho úspěchů
ěchů v dalším studiu. Přejeme
ejeme krásné podzimní prázdniny!

Za kolektiv velvyslanectví: Dita Gruberová, asistentka velvyslance, Velvyslanectví Chile, Praha, Česká
republika

Pátek patnáctého!
Jsme mimozemšťané Radík a Adík a přiletěli jsme na planetu Zemi do školy v Lichnově, abychom se podíval na
akci Ochrana člověka za mimořádných událostí. Když jsme dopadli na pozemek školy, byl vyhlášen požární
poplach, pozemšťané vyběhli na školní dvůr, přijeli hasiči v hasičských autech se zapnutými houkačkami a hasili
hořící školu. Pak se pozemšťané učili jak se chovat při úniku nebezpečných látek a živelních pohromách. Také
se naučili poskytovat první pomoc zraněné osobě a jak se zachovat na lanovce v případě její poruchy. To bylo
pištění a vřískání na záchranné lanovce! Nakonec si prohlédli a vyzkoušeli hasičskou výzbroj, prozkoumali
výbavu hasičských aut a zkusili si i proudem vody shodit plechovky. Akce se pozemšťanům líbila a i my jsme
bezpečně dorazili na svou rodnou planetu.
Adélka a Radim, V. třída
Všichni naši žáci chtějí při této příležitosti poděkovat dobrovolným hasičům z Lichnova a Bordovic, paní MUDr.
Irsákové, panu Janu a Jiřímu Matúšovi za prima den.

Lichnovští chytrolíni
Dobrý den, vážení diváci. Stojíme před ZŠ Lichnov a koukáme, co se to tu děje. Sešli se zde chytrolíni ze ZŠ
Lubina, ZŠ Mniší, ZŠ Tichá a ZŠ Lichnov, aby zjistili, kdo je z nich největší chytrolín. S nastraženýma ušima a
očima sledujeme odpovědi soutěžících na připravené otázky z přírody, první pomoci apod. Borci ze ZŠ Lichnov
Vojtěch Boháč, Jakub Makový, František Jurek a Václav Kocián bojují jako lvi. S napětím čekáme na vyhlášení
výsledků. A je to tady! Na prvním místě se umístili Vojta s Frantou s 6 400 body. Druhé a třetí místo obsadili
chytrolíni ze ZŠ Lubina. Blahopřejeme vítězům a s pozdravem „Chytrolínům zdar“ se s vámi loučíme a těšíme
se nashledanou příští rok.
reportéři z 3. a 5. třídy

Lichnovští chytrolíni
V pátek 22. října proběhla na Základní škole v Lichnově tradiční vědomostní soutěž Lichnovští chytrolíni.
Soutěžila dvoučlenná družstva dětí ze 3. a 4. třídy. Letošního ročníku se zúčastnily čtyři školy - Tichá, Mniší,
Lubina. A pořádající Lichnov. Každá škola do soutěže postavila dvě družstva. Děti si po družstvech losují otázky
zaměřené na znalosti z přírody, ekologie. S náročností otázky souvisí i počet přidělených bodů. Letos první
místo uhájili domácí, ale další dvě místa obsadili žáci ze ZŠ Lubina. Na 2. místě se umístili Fanda Polášek a
Denis Valášek, bronz si v letošním roce odnášejí Venda Pavlíková a Violka Mazalová.
Nejlepší družstva byla odměněna. Během celého dopoledne panovala ve škole příjemná a přátelská atmosféra.
Těšíme se na další ročník soutěže.
Mgr. Anna Mitisová a Mgr. Drahomíra Švarcová ze ZŠ Lubina

Příběhy z dávných časů (vybráno z projektu Naše obec)
Pověst o čarodějné mlynářce z Lichnova
Povídá se o staré mlynářce, která vlastnila mlýn v Lichnově a lidé se o ní mysleli, že v ní sídlí duch z protějšího
hřbitova. Mlynářka sice mlela mouku, ale nikdo si ji od ní nechtěl kupovat, protože si všichni mysleli, že kdo si
z její mouky upeče chléb, do roka umře. Lidé se mlýnu vyhýbali a ti, kteří se odvážili jít blíž, uslyšeli z mlýna
křik a sténání. Jednou šlo kolem mlýna ke hřbitovu děvče. Mlynářka nad ní prý několikrát mávla rukou a děvče
už nikdo nikdy neviděl. O tom se dozvěděl čeledín jménem Oskar. Jedné chladné noci se odvážil jít na hřbitov.
U hrobu klečela stará mlynářka. Čeledín k ní přistoupil, ona se rázem otočila a upřela na něj své ohnivé oči.
Oskar popadl lektvar, který měl připravený, stříkl ho mlynářce do očí a ta se rozplynula. Od té doby byl ve
mlýně klid a lidé časem na zlou mlynářku zapomněli. Avšak na hřbitově se jednou za rok objeví pytle s moukou.
TRZK, V. třída

Červený kámen
Kdysi v Lichnově býval bezejmenný kopeček, na který se všichni báli jít. Jednoho dne se toho odvážil jeden
chlapík, aby zjistil, co se tam vlastně děje. Vyšel na vrcholek kopečku, a protože byl celý zadýchaný, sedl si na
velký kámen, který tam ležel poblíž. Usnul a už se víc neprobudil. Na kameni po něm zůstala jen jeho krev a on
jako by se vypařil. Nikdo neví, co se tam stalo, ale od těch dob se tomu kopečku říká Červený kámen.
JED, V. třída

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2010 - 2011 - IX. ročník
Výsledky ve 3. kole - 19.11.2010:
ženy:
1. Polívková Soňa - (364)
2. Mikundová Mirka (360)
3. Drozdová Miroslava (225)

muži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jurek Stanislav (447)
Dadák Lukáš (437)
Ing. Matúš Miroslav (435)
Koudelák Jaroslav (433)
Mikunda Petr ml. (419)
Běčák Alois (362)
Švrček Zdeněk (342)
Kludský Jan (332)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Matúš Miroslav (904)
Jurek Stanislav (895)
Koudelák Jaroslav (864)
Mikunda Petr ml. (825)
Dadák Lukáš (812)
Běčák Alois (731)
Švrček Zdeněk (674)
Kludský Jan (651)

Výsledky po 3. kole:
ženy:
1. Polívková Soňa - (721)
2. Mikundová Mirka (704)
3. Drozdová Miroslava (424)

muži:

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 4. kolo - 17.12.2010 - začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
V době vánočních prázdnin bude provoz mateřské školy z organizačních důvodů přerušen, tj. od pátku 23. 12. do
neděle 2. 1. 2011.
Provoz bude obnoven v pondělí 3. 1. 2011
Naděžda Juříková
Mateřská škola Lichnov

RODINNÉ CENTRUM NA ORLOVNĚ
ORLOVN
P R O G R A M

N A

P R O S I N E C

2 0 1 0

Každý čtvrtek v době 16:30 - 18:30 v budově Orlovny
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz/lichnov a na samostatných plakátech.
Čtvrtek

2. 12.

Cvičíme s balóny

Čtvrtek

9. 12.

Kreativní tvoření
ření s Kačkou
Ka

Čtvrtek 16. 12.

Dovedné ruce + vánoční
váno posezení u kafíčka (odpočineme si od předváno
ředvánočního shonu,
zahřejeme
ejeme se výborným čajem; vzorky cukroví s sebou)

Čtvrtek 23. 12. a 30.. 12.

se nekoná !!!
Vstup na pobytové činnosti je dle náročnosti programu.
(v ceně káva a čaj)
V zimním období v době
dob čtvrtečních programů
rodinného centra, je otevřen
otev
bar na kuželně.
Doporu
Doporučujeme
vzít si přezůvky pro dítě i sebe.

Děkujeme
kujeme spolupracujícím maminkám za pomoc a nápady, rodinným příslušníkům za trpělivost a ostatním
fandům
ům našeho Rodinného centra Orlovna za podporu.
Pěkné Vánoce vám přeje
eje Marcela, Jirka a Orel jednota Lichnov

Pravidelný PROGRAM Rodinného centra ORLOVNA

Pro rodičee a jejich děti ve věku
v
5 - 7 let (i prvňáčci)
V pondělí
pond
13.12. od 1615 v budově Orlovny

Ve hrách a zábavných úkolech rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání (analýzu,
syntézu, diferenciaci a paměť),
pam ), pravolevou orientaci, rytmus, jemnou motoriku
a grafomotoriku.
Na společná setkání se těší
ší paní učitelka Dana Friedlová
(uč. 1.stupně ZŠ, pracuje také s předškoláky,
p
s dětmi s poruchami DYS /dyslexie, dysortografie,
dysorto
dysgrafie/)

V prosinci v úterý 7.12 a 14.12
od 930 do 1130 prostorách
Orlovny v Lichnově.
Vítány jsou všechny maminky s dětmi od 0 do 4 let, rády však uvítáme i maminky nastávající.
Přijít můžete
ůžete libovolně,
libovoln kdykoli Vám to v tuto dobu vyhovuje.
Pokud máte nápady na program, rády je uvítám.
uvítám
Doporuč
Doporučujeme
vzít si svačinku a bačkory pro dítě i sebe.
Přijďte
te se za námi pobavit a najít sobě
sob i dětem nové kamarády!
Těší se na Vás Bára

POZVÁNÍ NA PROHLÍDKU A NÁKUP KNIH
knihy pro děti
d a mládež
rádci pro mládež a rodiče
rodi
hry, nápady k tvořivosti
tvo
křesťanská
řesťanská literatura
pedagogika, psychologie, sociální práce
spiritualita, příběhy,
p
rozhovory, meditace
beletrie
V neděli
li 12. prosince 2010 na Orlovně
Orlovn v Lichnově od 9 00 do 11 30
Po dobu prodeje knih bude otevřena
otev
kavárna v kuželně
káva, limo, pivo, zákusky, cukrovinky…

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA
A
Restaurace „Na Hřišti“
23. 12. 2010
15:00 - 22:00 hod.
24. 12. 2010
10:00 - 14:00 hod.
25. 12. 2010
15:00 - 23:00 hod.
26. 12. 2010
15:00 - 22:00 hod.
27. 12. 2010
15:00 - 22:00 hod.
28. 12. 2010
15:00 - 22:00 hod.
29. 12. 2010
15:00 - 22:00 hod.
30. 12. 2010
15:00 - 23:00 hod.
31. 12. 2010 - 1. 1. 2011 zavřeno
2. 1. 2011
15:00 - 22:00 hod.

Hostinec „Na Obecní“
23. 12. 2010
14:30 - 22:00 hod.
24. 12. 2010
09:30 - 15:00
:00 hod.
25. 12. 2010
14:00 - 24:00 hod.
26. 12. 2010
09:00 - 24:00 hod.
27. 12. 2010
14:30 - 22:00 hod.
28. 12. 2010
14:30 - 22:00 hod.
29. 12. 2010
14:30 - 22:00 hod.
30. 12. 2010
14:30 - 22:00
:00 hod.
31. 12. 2010
11:00 - 17:00 hod.
1. 1. 2011
15:00 - 22:00 hod.
2. 1. 2011
14:00 - 22:00 hod.
Bar No7 otevřen
en i 24. 12. 2010 od 20:00 - 4:00 hod.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Žádáme občany, aby po dobu provádění zimní údržby (měsíce prosince až březen) nezanechávali vozidla či jiné
překážky zabraňující provádění zimní údržby na místních komunikacích nebo v jejich bezprostřední blízkosti.
V opačném případě se vystavují nebezpečí jejich poškození mechanismy provádějícími zimní údržbu, případně
zapříčiní neprovedení zimní údržby v kritickém úseku.

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY V LICHNOVĚ
VÁNOCE 2010
24. prosince - Půlnoční mše: 22:00
25. prosince - Boží hod vánoční: 10:00
26. prosince - Svátek sv. Štěpána: 8:00
Setkání u jesliček 16:00
31. prosince - Na poděkování za uplynulý rok: 17:30
1. ledna

- Slavnost Panny Marie, Matky Boží: 10:00

6. ledna

- Slavnost Zjevení Páně - Tří Králů: 16:30

Po mši svaté bude požehnání tříkrálovým koledníkům.

Ve středu 17. prosince dopoledne bude duchovní správce navštěvovat nemocné. Možnost zpovědi před
vánocemi bude vždy ½ hodiny přede mši svatou. Cizí zpovědník bude v naší farnosti v sobotu 11. prosince od
9.00 do 11.00 hodin. Více na: www.farnostlichnov.cz

Vánoce
Krása Vánoc se nám vytrácí, když je omezíme jen na úklid, nákupy a přípravy. I když každého z nás potěší
nějaký ten dárek, poněvadž nás ujišťuje, že je zde někdo, kdo nás má rád, komu na nás záleží. Vánoce však
znamenají mnohem více, protože Bůh nám v Ježíši Kristu dal poznat svou lásku. On daroval lidem svého Syna.
Bůh se tak stává blízkým člověku, protože na sebe bere lidský úděl. Bůh má s námi od této chvíle mnohem více
společného skrze osobu Božího Syna, Ježíše Krista. Proto od starověku je spojován čas jeho narození v chudé
stáji v městě Betlémě, s radostnými oslavami, při kterých se rodiny spolu scházely a obdarovávaly se. Všem bylo
dobře, poněvadž si uvědomovaly, že Bůh je jim blízko. Přeji Vám, ať jeho blízkost a lásku můžete zažívat i o
letošních vánocích. Nenechte se vtáhnout do předvánočního komerčního mumraje, který nás oddaluje od této pro
lidstvo jedinečné události. „Pokoj všem lidem, ve kterých Bůh našel zalíbení.“
P. Roman Macura

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
MEMORIAL JAROSLAVA KVITY
III. ročník
Hostinec „Na obecní“ pořádá
turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče
v sále kulturního zařízení
v neděli 26. prosince od 10:00 hod. (prezentace od 9:00 hod.)

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KLUB
Zveme všechny členy, ale i občany na tradiční „VÁNOČNÍ KLUB“
s programem dětí z mateřské školy do klubovny „Na Obecní“
Těšíme se na vás v úterý 7. prosince 2010 v 15:00 hod.
Velmi rádi zase uvítáme vaše cukroví na ochutnávku, za což vám předem děkujeme
Výbor klubu

MIKULÁŠSKÉ A VÁNOČNÍ PERNÍČKY
ČZS spolu s dětmi ze zahrádkářského kroužku pořádají:
PRODEJNÍ VÝSTAVKU SVÁTEČNÍCH MIKULÁŠSKÝCH
A VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ.
Výstavka bude na moštárně dne 4. 12. 2010 v 17:00 - 20:00 hod.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zve výbor ČZS a děti.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V neděli 12. prosince 2010 v 17:00 hod.
se koná
TRADIČNÍ RO ZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
za doprovodu Dechového souboru Javořinka a tradičního občerstvení.

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
Hostinec „Na obecní“ Vás srdečně zve na

konanou dne 11. prosince 2010 od 20:00 hodin
v Kulturním zařízení.
K poslechu a tanci bude hrát již dobře známá kapela Arriön.
Vstupné: 40,- Kč

JUBILANTI
V měsíci prosinci se dožívají významného jubilea:
Tobiáš Vladimír
Kahánek Jan
Dobečková Anežka
Drozd Josef
Bača Zdeněk
Kahánek Prokop

60 let
70 let
75 let
82 let
85 let
87 let

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let
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