Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 16.zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, ze dne 16. 09. 2021
4/16 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 15. zasedání
Zastupitelstva obce.
5/16 A Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1839/16 díl ,,e“ zahrada o
výměře 11m2 a pozemek p.č. 1839/21 díl ,,d“ zahrada o výměře 53 m2 , vše v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína, paní T.A. a F.K. bytem Lichnov 361, 742 75 Lichnov za cenu
50 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/16 B Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
2212 trvalý travní porost v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
5/16 C Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
2051/5 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína podle
geometrického plánu, který vypracuje na své náklady žadatel.
5/16 D Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
1884/1 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína podle
geometrického plánu, který vypracuje na své náklady žadatel.
5/16 E Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 2114, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 988 m2, pozemek p.č. 444/9, orná půda o výměře 969
m2, a pozemek p.č. 884/11 orná půda o výměře 1733 m2 vše v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína, společnosti Zemědělská Půda a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO:
03657965 za celkovou cenu 65 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/16 F Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 685/1, lesní pozemek o
výměře 3455 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od společnosti Zemědělská Půda a.s.,
Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 03657965 za cenu 65 000 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
6/16 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2021 ve výši 37 909 067
Kč.
7/16 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozvojový strategický dokument obce Lichnov na
roky 2022-2027.

Usnesení z 54. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 30. 08. 2021
3/54 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Rozvojový strategický
dokument obce Lichnov na roky 2022-2027.
4/54 A Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční dar mezi nadací
Women for Women, o.p.s., Praha 4 a Základní a mateřskou školou Lichnov, okres Nový
Jičín, příspěvková organizace pro období od 01. 09. 2021 do 31. 12. 2021.
4/54 B Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy na finanční dar mezi nadací
Women for Women, o.p.s., Praha 4 a Základní a mateřskou školou Lichnov, okres Nový
Jičín, příspěvková organizace pro období od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022.
5/54 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.č. 1884/1 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
7/54 A Rada obce schvaluje Dodatek č. 24 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 2.5.2011
mezí Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 30.9.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
7/54 B Rada obce schvaluje Dodatek č. 33 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014
mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 30.9.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
8/54 Rada obce schvaluje program Pochodu okolo Lichnova a ceny pro účastníky
v hodnotě do 10 000 Kč.
9/54 Rada obce schvaluje jako stavební dozor a koordinátora BOZP firmu STEMON
Holding s.r.o., Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava za cenu 87 000 Kč bez DPH a
pověřuje starostu vystavením objednávky.
10/54 Rada obce schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov.
*****************************************************************

Obec Lichnov hledá - VÁNOČNÍ STROM
Kdo má doma jehličnan, který plánuje pokácet, zkuste jej nabídnout obci a pomoci
tím udělat pěkné Vánoce nám všem. Děkujeme
*****************************************************************

Tradiční koncert Javořinky k památce zesnulých
se uskuteční v neděli 31. října 2021 ve 14 hodin
na místním hřbitově.

Sběr a svoz odpadů
Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu v SOBOTU 16. října 2021 od
10:00 hod.
NEBUDOU SE PŘIJÍMAT AUTODÍLY!!!
Sběr se bude konat pouze v obci (v lokalitách Zadky, Kúty, Daremní, Šenk lze svoz
uskutečnit individuálně po tel. dohodě s panem Stanislavem Kellerem, tel. 603 522
469).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili, pokud možno až v sobotu
16. října v ranních hodinách z důvodu zabránění převzetí šrotu nepovolanými osobami.
*****************************************************************

Nebezpečný odpad – sobota 23. října 2021
Dolní dráhy
8:00 – 8:20 „Klimíček“ čp. 274
9:20 – 9:30
u „Pračky“ č.p.124 8:20 – 8:40 Daremní – J.Pavel
9:30 – 9:40
u kostela
8:40 – 9:00 přejezd k Vlčině
9:40 – 9:50
most Horní dráhy
9:00 – 9:10 Zadky – odb. k nádržím 9:50 – 10:00
u čp.63 p. Gilarová 9:10 – 9:20
Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se vztahují
pouze na směsný komunální odpad (popelnice, plasty, sklo); ostatní odpad vzniklý
podnikatelskou činností včetně nebezpečného odpadu jsou povinni likvidovat
vlastním nákladem.
*****************************************************************

Kroužek výtvarné činnosti na orlovně
-

-

-

zahajovací schůzka se bude konat ve středu 6.10.2021 v 16 hodin, na které si můžete
vyrobit bambulkové zvířátka, květinky z kapslí a malovat na kamínky (které si, pokud
můžete, doneste)
další termíny si domluvíme dle zájmu (předběžně by mohly být vždy ve středu
od 16 do 18 hodin, a to v termínech: 13.10., 20.10., 10.11., 24.11., 8.12. a 15.12.2021)
a vždy bude možnost si vyrobit 3 druhy výrobků
přihlásit se můžete 6.10.2021 na orlovně nebo do 6.10.2021 na tel.č.: 739 880 862
Těšíme se na šikovné děti, maminky, tatínky, babičky i dědečky.
Orel jednota Lichnov
*****************************************************************

SDH LICHNOV
Blahopřejeme naší člence paní Petře Pustějovské, která společně s MUDr. Ivanou
Lušňákovou zvítězila ve své kategorii v letošním ročníku horského závodu Beskydská
sedmička - B7.
Uznání si zaslouží všichni, kteří došli do cíle.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude otevřeno 3. a 17. října 2021 od 14:00
do 16:00 hodin. Ostatní dny podle akcí obce a na požádání.

3.10. Co se děje v lese
Nejdříve proběhne vyhlášení výsledků Malé výtvarné soutěže.
Nadále probíhá výstava 91 vzorků hub.
17.10. Světový den chleba
Tento den si každoročně připomínáme 16. října jako svátek základní lidské
potraviny a oslava pekařské profese. Byl vyhlášen v roce 1945 Organizací
spojených národů pro výživu a zemědělství. První zmínka o výrobě chleba
je z roku 993 v Břevnovském klášteře v Praze.
Svátek chleba oslavíme v našem muzeu s paní Blankou, s jejím odborným
výkladem o řemeslném zpracování chleba, o kvasu a zvyklostech, jak se
pekl chléb dříve. Návštěvníci si budou moci zkusit stočit chléb do ošatky.
Pak se chléb upeče a nás už čeká jeho ochutnávka.

1.10. Mezinárodní den seniorů
14. prosince 1990 Valné shromáždění Organizace spojených národů
hlasovalo o zřízení 1. října jako Mezinárodního dne seniorů. Tento svátek
se poprvé konal 1. října 1991 a je věnován našim rodičům, prarodičům,
maminkám, tatínkům, babičkám i dědečkům.

Přejeme vám všem pevné zdraví a rodinnou pohodu!
Alena Dobečková a MMspol.
28.10. Den vzniku Československa
Dne 28. října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně
vyhlášena samostatnost Československa. Pro národy bývalého RakouskoUherska se začaly psát nové dějiny.

Jak je to naším čápem?
Vážení čtenáři,
jistě jste si všimli proměny našeho školního loga. Co
asi značí? Vajíčko by mohlo symbolizovat narození.
Ale v logu je skryta i číslice. Ano, je to šedesátka!
Šedesát let totiž slaví v letošním školním roce naše
škola. A při této příležitosti jsme se rozhodli trošku si
s naším logem pohrát. Stejně jako to dělá třeba
světová společnost Google. Proč bychom to nemohli
podobně dělat i u nás v Lichnově?
Letos tedy bude naši školu provázet logo, které nám
bude kulaté výročí připomínat. A nejen to. Chystáme
ve škole celou řadu připomínkových akcí. Věříme, že
okolnosti budou příznivé a že nám bude umožněno
se společně setkávat. A že narozeniny naší školy řádně společně oslavíme!
Mimo to pro Vás naši žáci ve spolupráci s učitelkou dějepisu a občanské výchovy Mgr.
Ivanou Michaličkovou připravují seriál o historii naší školy. Pravidelné příspěvky
budete nacházet na stránkách zde ve Zpravodaji. Přejeme Vám příjemné čtení – a u
někoho určitě též vzpomínání.
Pokud své vzpomínky na lichnovskou školu s námi chcete sdílet, prosíme, zašlete je na
e-mailovou adresu ivana.michalickova@zslichnov.cz. Nebo se s nimi zastavte rovnou
ve škole. Rádi je do našeho seriálu zakomponujeme.
Za výtvarný návrh loga děkuji učitelkám Mgr. Petře Stoklasové a Mgr. Markétě Martinů.
Za jeho grafický upgrade pak správci sítě Bc. Janu Rekovi. Jejich společné dílo mě
nesmírně potěšilo! Snad vykouzlilo úsměv na tváři i Vám.
S přáním hezkých podzimních dnů
Mgr. Olga Síbrtová

Počátky lichnovské školy
Vůbec první zmínky o lichnovské škole pocházejí z druhé poloviny osmnáctého století.
V průběhu let se měnila místa, na kterých se vyučovalo, počty žáků v jedné třídě často
přesahovaly stovku, do života dětí i učitelů zasahovaly události spojené s životem celé
obce – světové války, neúroda, nemoci. V těchto neradostných obdobích se vždy počty
žáků snižovaly.
Roku 1947 započalo jednání o stavbě nové školy, ale k zahájení výstavby došlo až
v roce 1960. Škola, jak ji známe dnes, byla dokončena koncem prázdnin 1961.
Slavnostní otevření proběhlo 3. září 1961 s bohatým doprovodným programem – byl
vypraven průvod k nové škole, zdejší významné osobnosti měly proslovy, byly předány

klíče řediteli školy, vystoupily pěvecké i taneční soubory, konala se prohlídka školy, vše
zakončila zahradní slavnost a ohňostroj.
Žáci poprvé usedli do
školních lavic 4. září, a
zahájili tak školní rok
1961/1962
pod
vedením
ředitele
Vladimíra Tichavského.
Školu tvořilo devět
tříd a celkem ji
navštěvovalo 282 žáků,
které
vyučovalo
dvanáct kantorů.

Text: žáci VIII. B

Budova
se
stala
jednou z významných
dominant celé obce.
Kresba: Michaela Babincová, VIII. B

V první třídě jsme přivítali třiadvacet Večerníčků
Září je již sice za námi, ale pojďme si připomenout, jak probíhal první výjimečný den
našich prvňáčků. Těm bylo umožněno přijít do školy opravdu ve středu 1. září navzdory
prodloužené rekonstrukci a ředitelskému volnu vyhlášenému pro ostatní žáky školy.
Naši malí Večerníčci si tak mohli užít pravou atmosféru začátku školního roku.
Proč si říkají naši prvňáčci Večerníčci? „První třídu navštěvuje dvacet tři dětí v roli
Večerníčků. Pohádkové téma jsme si zvolili společně s družinou a bude nás provázet
po celý rok,“ upřesňuje třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Monika Hanzelková.
„Vstup do školy byl opravdu pestrý. Přivítali jsme se společně s dětmi i rodiči. Děti si
také poprvé vyzkoušely samostatnou aplikaci antigenních testů, aby směly po další
dny bezpečně usednout do lavic,“ dodává třídní učitelka a děkuje tímto rodičům dětí
za důvěru, kterou projevili škole. Nebyla nutná asistence nikoho z rodičů a děti tento
úkol, který by se nám v minulosti jevil jako zcela nezvyklý, zvládly na jedničku.
První školní den je v lichnovské základní škole opravdu slavnostní. Zahajuje se
společně se starostou obce Ing. Alešem Mičulkou, ředitelkou školy Mgr. Olgou

Síbrtovou a představeni jsou další pracovníci školy, se kterými se budou děti i rodiče
setkávat.
Úvodní slovo pronesla
ředitelka školy. „Dětem
jsem popřála, aby byl pro
ně čas povinné školní
docházky
naplněný
nejenom novými znalostmi
a dovednostmi, které
během následujících let
získají, ale také plný
kamarádství a porozumění,
aby se ve škole cítily
bezpečně, aby jednou na
školu
vzpomínaly
jen
v dobrém, stejně jako na
slavnostní první den, který
zde strávily,“ uvádí ředitelka školy s tím, že novým žákům předala za školu pamětní list
jako upomínku na vstup do školních lavic.

tisícikorunu na každého prvňáčka. Tímto bych všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu školního dne, ráda poděkovala za snahu a za účast na tomto významném
dni.“
Následovala návštěva dětí ve školní družině, kterou organizovala vedoucí vychovatelka
Lucie Vávrová. „Děti se přišly seznámit s prostředím družinky Myšáků, kterou mohou
po celý první rok ve škole navštěvovat. Pomohly splnit úkol Maxipsa Fíka a za to si
vysloužily sladkou odměnu,“ dodává vychovatelka.
Není pochyb o tom, že se vše zvládlo ke spokojenosti především našich nejmenších
školáků. A my už jen můžeme popřát našim prvňáčkům, ať se stále těší do školy a ať
je škola pro ně místem, kde se budou vždy cítit dobře.
Tři dny ve Vanaivanu: bez vzájemné komunikace, spolupráce, tolerance to nepůjde!
To postupně zjistily obě šesté třídy
Zatímco zbytek školy usedl v pondělí 6. září poprvé do školních lavic, žáci nově
vytvořené třídy VI. B se pod vedením zástupkyně ředitelky Mgr. Martiny Bílkové,
tentokrát ovšem v roli metodika prevence, a třídní učitelky Mgr. Gabriely Mynářové
vydali na adaptační kurz do Skautského centra Vanaivan v Kopřivnici. Díky projektu
Lichnov: Pošli to dál mohli šesťáci pokračovat v myšlence, jejímž cílem je propojovat
jednotlivé třídy a učit se vzájemné spolupráci, toleranci a respektu.
Projekt, který spojuje kouzlo Expecto patronum, je v tomto školním roce – stejně jako

Celý průběh slavnostního ceremoniálu popsala třídní učitelka Monika Hanzelková.
„Pasovala jsem děti na prvňáčky Večerníčkovou papírovou čepicí a na krk jsem jim
zavěsila originální keramickou medaili, která jim bude připomínat den, kdy se stali
školáky. Vyrobila je pro nás učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová. Děti ještě
dostaly
barevný
sportovní
vak
s
čapím logem školy, který
žákům zakoupil Spolek
rodičů a přátel školy a
který
jim
předala
zástupkyně
ředitelky.
Dále obdržely školní
kapsář
naplněný
kvalitními
školními
pomůckami. Vše pro děti
zakoupila
škola
za
výrazného
přispění
Obce Lichnov, která
věnovala na pořízení pomůcek

v letech předchozích – určen prvnímu, šestému a osmému ročníku a pokud
pandemická situace dovolí, i tyto třídy se nakonec společně setkají ve Vanaivanu, kde
budou budovat základy patronátu.

Třída VI. B pobyla ve
Vanaivanu tři dny – od
pondělí do středy. Ve
středu 8. září dorazili
také jejich bývalí
spolužáci ze VI. A.
Tento den na děti
čekaly
společné
aktivity. Šesťáci z áčka
pak
zůstali
ve
Vanaivanu do pátku
spolu se
svou třídní učitelkou
Mgr.
Bohdanou
Hutyrovou.
Na šesťáky čekalo plno skvělých aktivit připravených instruktorkami Radkou a Danou.
Při většině aktivit museli žáci prokázat schopnost domluvit se, respektovat názor
druhého a společně dojít k cíli.
„Nejvíce se mi líbilo, jak všichni spolupracovali, oceňuji, jak do všeho šli s nadšením.
Jsem velmi ráda, že mezi sebe přijali i nově příchozí žáky ze základní školy v Mniší.
Věřím, že v tomto duchu budou pokračovat i nadále,“ říká třídní učitelka VI. B Gabriela
Mynářová.
Velká míra spolupráce se projevila i při dešifrování zprávy zanechané ve Vanaivanu
loňskými deváťáky. Někteří z žáků si v luštění našli zalíbení, a všichni tak společně došli
k rozluštění rad, díky kterým snadněji proplují druhým stupněm.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola i letos neinvestiční účelovou dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80 tisíc korun určenou na podporu
preventivních aktivit a vztahů mezi žáky. Aktivitu rovněž podpořil Spolek rodičů a
přátel školy, který dětem uhradil dopravu do Kopřivnice a zpět.
Bc. Hana Horáková

Lichnov má nejtvrdší hasičky a hasiče
Symbolicky dne 11. září 2021 se uskutečnila v Kopřivnici již tradiční soutěž TFA Junior.
TFA je zkratkou z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije a
je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které svými podmínkami simulují práci hasiče
při zásahu. Hasič je ustrojen do kompletního zásahového obleku včetně obuvi, rukavic
a přilby a s nasazeným aktivním dýchacím přístrojem.
Pro nejmladší hasiče připravili kopřivničtí pořadatelé upravenou verzi. To ovšem
neznamená, že by to byla procházka růžovým sadem. Řada účastníků si sáhla na dno
svých sil.
Naši mladí hasiči vyrazili do Kopřivnice v 11členné sestavě. Podařilo se nám tak obsadit
prakticky všechny kategorie.
Pro řadu z nich to byla premiéra, někteří již byli ostřílení mazáci. Trasa byla sestavena
vždy podle dané kategorie.
Začátek byl pro všechny v podstatě stejný. Zapojení hadice na přenosnou motorovou
stříkačku a následné roztažení hadice na příslušnou délku. Dle kategorií se lišila délka
úseku a počet hadic. Ti nejmenší následně měli za úkol přesunout figurínu. Další
disciplína byla opět stejná - hammerbox. Jedná se o konstrukci s dvěma údernými
deskami, do kterých se tluče kladivem. Pro každou kategorii byl stanoven různý počet
úderů s rozdílně těžkým kladivem. Následovala překážka, nízká či vysoká bariéra.
Nejmenší hasiči poté proběhli tunelem. Ti starší museli přenést závaží po určené trase.
Poté překonali překážku v podobě položených pneumatik. U nejstarších přibyla další
disciplína, a to vytažení zátěže pomocí lana.
Závěr patřil výběhu do budovy městského úřadu v Kopřivnici. Zatímco ti nejmenší
končili svou soutěž druhém patře, největší museli až do osmého patra. Nutno
podotknout, že u nejstarších dívek a chlapců jim po celou dobu dělal na zádech
společnost 12 kg dýchací přístroj.
Díky prázdninovým schůzkám a víkendovce jsme mohli řádně potrénovat a výsledky
se dostavily. Dovezli jsme celkem 9 medailí (2. a 3. místa), jedno čtvrté a jedno páté
místo. To nejvyšší jsme sice nezískali, ale v takovéto soutěži bylo každé umístění cenné.
A o to víc, kdy rozdíly v cíli někdy nebyly ani sekundové. Dokonce v jedné vteřině bylo
i několik umístění, což svědčí o vyrovnanosti a vysoké úrovni soutěžících.
Zvláštní uznání si zaslouží naše holky. To, co předvedly, bylo opravdu skvělé. Když si
člověk uvědomí, jak těžké předměty musely v poměru ke své váze přenášet, a že
končily ve stejném podlaží jako kluci, nezbývá nic jiného než smeknout. V našem
kolektivu se projevil také týmový duch. Určitě bylo povzbuzením, když Vám na trase
celou dobu fandili vaši kamarádi. Ti velcí těm malým, ti malí těm velkým.

Všem, bez rozdílu gratulujeme a děkujeme. Nikdo z nich to nevzdal a bojoval až do
konce. A to je ten největší úspěch. Doufáme, že se našim mladým hasičům podaří
prosadit také v dalších soutěžích. Moc jim to přejeme.
Vedoucí mladých hasičů
Výsledky TFA Junior 2021 Kopřivnice:
2. místo Viktorie Mikeskova
2. místo Marek Daněček
3. místo Radek Bambuch
4. místo Adéla Pustějovská
2. místo Josef Mičulka
5. místo Václav Mikeska
2. místo Regina Juráková
3. místo Ema Holubová
2. místo Alexandra Kellerová
3. místo Pavlína Kutáčová
2. místo Jan Holub
Více info na facebooku Mladí hasiči Lichnov

OBEC LICHNOV ZAHAJUJE
PROMÍTÁNÍ KINA 1 X MĚSÍČNĚ V NEDĚLI

OBEC LICHNOV ZAHAJUJE
PROMÍTÁNÍ KINA 1 X MĚSÍČNĚ V NEDĚLI

24.10.2021 v 19:00 hodin

24.10.2021 v 16:00 hodin

VSTUPNÉ 100,-KČ

VSTUPNÉ 50,-KČ

PETR GERYK - PRODEJ A CHOV RYB NABÍZÍ
VÁNOČNÍ RYBY NA OBJEDNÁVKU (KAPR, AMUR, TOLSTOLOBIK, SUMEC)
OBJEDNÁNÍ OD 1.ŘÍJNA DO 30.LISTOPADU
TELEFONICKY: 732 822 646 (18:00 – 20:00); SMS: 737 551 885, 732 822 646
EMAIL: petger@seznam.cz
OSOBNĚ: LICHNOV 156, 742 75 (V DOBĚ PRODEJE PSTRUHŮ)
DO OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE DRUH RYBY, ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DLE NABÍDKY
ZPRACOVÁNÍ: 1-ZABITÍ
2-ZABITÍ A VYKUCHÁNÍ
3-ZABITÍ, VYKUCHÁNÍ A ODŠUPINOVÁNÍ;
4-ZABITÍ, VYKUCHÁNÍ A STAŽENÍ KŮŽE
DATUM, ČAS ODBĚRU A CENY BUDOU UPŘESNĚNY NA ZAČÁTKU PROSINCE
PRODEJ PSTRUHA DUHOVÉHO (CENA 155,- / KG)
MOŽNOST USMRCENÍ A VYKUCHÁNÍ
PRODEJ: LICHNOV 156, 742 75, PÁTEK 15:00 – 18:00, SOBOTA 9:00 – 12:00
PŘÍPADNĚ PO TELEFONNÍ DOMLUVĚ (732 822 646)
*****************************************************************

Jubilanti
V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea:
Tichavský Oldřich
Babinec Arnošt
Špačková Štěpánka
Boháč Pavel
Bartlová Marie
Šimíčková Věra
Kociánová Václava
Špaček Miloš
Babincová Zdeňka
Ermisová Zdenka
Pustějovský Petr
Pustějovská Anna
Holíková Jana
Sochová Eva
Drozdová Milena
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního
optimismu do dalších let.
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