Informace z Obecního úřadu Lichnov
*****************************************************************

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 16. prosince 2021 v 17.00 hodin v kulturním zařízení obce
Lichnov. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lichnov
a samostatných plakátech.
****************************************************************
Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov konaného dne 25.11.2021
4/17 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 16. zasedání
Zastupitelstva obce.
5/17 A Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 2058/25 – ostatní plocha
/jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, K.Z. a J.Z. bytem Lichnov
za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/17 B Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 2099/5 – zahrada o výměře
62 m2 a pozemek 2212/2 – zahrada o výměře 6 m2 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína,
B.P. a D.P. bytem Lichnov za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/17 C Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 1839/28 – travní porost o
výměře 21 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, od paní B.P. a D.P. bytem Lichnov za cenu
50 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/17 D Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1884/11 – ostatní
plocha/ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, paní J.V.
bytem Lichnov za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/17 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Komise pro projednávání
přestupků.
7/17 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru.
8/17 A Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru.
8/17 B Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor kontrolou hospodaření příspěvků
obce za rok 2021 příspěvkové organizace obce Základní a mateřské školy Lichnov
v termínu do 30.06.2022.
9/17 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ve výši 39 519 067 Kč.
10/17 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce vypracováním Obecně závazné
vyhlášky obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
11/17 Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení obce Lichnov do spolufinancování
nových kotlíkových dotací.
*****************************************************************

Usnesení z 57. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 26. 10. 2021
3/57 Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního programu MMR –
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022, Dotační titul: 117d8210A – Podpora obnovy
místních komunikací na projekt Obnova místní komunikace 3c v obci Lichnov.
4/57 Rada obce schvaluje uzavření Mateřské školy Lichnov v termínu od 23.
prosince 2021 do 2. ledna 2022.
5/57A Rada obce pověřuje starostu vypracováním a podáním žádosti o dotaci z krajského programu Moravskoslezského kraje - Drobné vodohospodářské akce pro rok
2022.
5/57B Rada obce pověřuje starostu vypracováním a podáním žádosti o dotaci
z krajského programu Moravskoslezského kraje - Program na podporu zdravého
stárnutí v MSK na rok 2022.
6/57 Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Dokončení chodníkového
tělesa do Bordovic zhotovitele STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova
668/12, 721 00 Ostrava – Svinov a pověřuje starostu jeho podpisem.
7/57 Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva obce dne 25.11.2021 od 17 h
s navrženým programem.
8/57 Rada obce schvaluje Plán zimní údržby a pověřuje starostu a místostarostu jeho
podpisem.
9/57 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo o provádění zimní údržby 2021/2022 mezi
Jiřím Lukešem, Lichnov 199, 742 75 Lichnov, IČO: 60333294 a Obcí Lichnov, Lichnov
90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
*****************************************************************

Prodej vánočních stromků v Lichnově
se uskuteční v neděli 4.12.2021 před kostelem od 14:00 do 16:00
•
•
•

smrk ztepilý
smrk pichlavý (stříbrňák)
jedle bělokorá
jedle kavkazská
borovice lesní
*****************************************************************

SmVaK Ostrava a.s. - oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2022
Voda pitná

45,91 Kč/

m3

(bez DPH)

50,50

Kč/m3

Vánoční provozní doba
Pošta " Partner" Lichnov
23.12.2021

8:00-10:00 hod
14.00-16.00 hod
24.12.2021
ZAVŘENO
25.12.2021
ZAVŘENO
26.12.2021
ZAVŘENO
27.12.2021 8:00-10:00 hod
14.00-16.00 hod
28.12.2021 8:00-10:00 hod
14.00-16.00 hod
29.12.2021 8:00-10:00 hod
14.00-17.00 hod
30.12.2021 8:00-10:00 hod
14.00-16.00 hod
31.12.2021
ZAVŘENO
Po stanovených hodinách je možné podávat zapsané zásilky na poště:
Frenštát p/R, nám. Míru 22, 744 01 Frenštít p/R

*****************************************************************

Vánoční provozní doba

Hostinec " Na Obecní"

23.12.2021
15.00-22.00 hod
24.12.2021
10.00-15.00 hod
25.12.2021
15.00-22.00 hod
26.12.2021
15.00-22.00 hod
27.12.2021
15.00-22.00 hod
28.12.2021
15.00-22.00 hod
29.12.2021
15.00-22.00 hod
30.12.2021
15.00-22.00 hod
31.12.2021 ZAVŘENO
1. 1. 2022
15.00-22.00 hod
*****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na poslední setkání v tomto roce, které se uskuteční ve
středu 8.prosince 2021 v 15 hodin v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“.
Na vaši účast se těší výbor KD

*****************************************************************

Oznámení Honebního společenství Lichnov-Bordovice

(vč. 10 % DPH)

Cena pitné vody pro odběratele od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s.

Členům tohoto Honebního společenství budou vypláceny členské podíly za rok 20192021. Vyplácení podílů započne 1.12.2021 na OÚ Lichnov vždy v úřední dny
do 22.12.2021.
Starosta HS Raška Oldřich

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210

Klub Důchodců
V úterý 16.11.2021 Klub důchodců navštívil Dolní oblast Vítkovice v Ostravě.
Podle zájmu se jednotliví účastníci zájezdu rozhodli pro tyto technické památky:
někteří si prohlédli Národní zemědělské muzeum, jiní Velký svět techniky - Science and
Technology Centrum, kde právě probíhá výstava s Večerníčkem
do království pohádek. Tato výstava zaujala i nás dospělé, a na chvíli nás vrátila do
dětství. Další si prošli Malý svět techniky U6 s technickými vynálezy a také bývalý
plynojem Gong, který se v současnosti využívá pro vzdělávací i společenské akce.
Po zajímavých prohlídkách a po příjemném posezení u dobré kávy jsme pokračovali
dál. Z parkoviště ve Staříči jsme vyšli na kopec Okrouhlá, který je ve výšce 378 m.n.m.
Stojí zde stožár ERER-T vysoký 55 m s vyhlídkovou plošinou ve výšce 30 m. I od paty
rozhledny je pěkný rozhled po okolí.
Pak si prohlédli Miniarboretum u Holubů. Prošli jsme ukázkovou zahradou, viděli
jezírko, zakrslé jehličnaté dřeviny, čarověníky, listnáče, azalky, túje, vřesy, skalničky a
další zajímavé rostliny.
A pozdní oběd U Richarda ten neměl chybu.

Vážení návštěvníci,
v Muzeu vystěhovalectví Lichnov je pro vás připravena výstava 16 betlémů z dílny
pana Josefa Hanzelky. Hned u vchodu vás přivítá Dětský betlém. Dále můžete vidět
betlém Lichnovský, Štramberský, Vlčovský, Tichavský, Orlicko-Ústecký, Kunčický a
další. Betlémy jsou provoněné perníkovými výrobky paní Evy Kašpárkové. V staré
kuchyni stojí keramický betlém paní Ing. Anny Hrachovcové.
Muzeum bude otevřené v sobotu 4. prosince u příležitosti rozsvícení vánočního stromu
v Lichnově a pak 4. zlatou adventní neděli v obvyklém čase.
Přijďte si betlémy prohlédnout!
Veselé Vánoce a
šťastný nový rok!
Mnoho hezkých chvil v
příjemné atmosféře
Vánoc, pevné zdraví,
hodně štěstí
a lásky v novém roce
2022 vám přeje Alena
Dobečková a MMspol.

Dolní oblast Vítkovic

Miniarboretum

Velký svět techniky

Okrouhlá

Diamanty jsou velmi tvrdé a vzácné. A stejně pevné a cenné je i vaše manželství.

Diamantová svatba
v naší obci se oslavila 28. října 2021. Toto vzácné výročí, 60 let od uzavření sňatku, je
opravdu krásným jubileem manželů Marie a Oldřicha Tichavských.
V životě člověka jsou významné události, které nikdy nevymizí z naší paměti,
a na které rádi vzpomínáme po celý náš další život.
Symbolickým aktem jejich společného života byl malý svatební obřad a zápis do
kroniky s jejími podpisy.
Prožili jste společně bok po boku výjimečných šedesát let svého života.
Přejeme Vám do dalších let hlavně pevné zdraví a gratulujeme Vám
k diamantovému výročí Vaší svatby!

To nejcennější již
máte - sebe
navzájem.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
OKRES NOVÝ JIČÍN,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Projektový den o ovocnářství vyvrcholil výsadbou
jabloně
k šedesátinám naší školy
V úterý 2. listopadu 2021 čekal na žáky osmých tříd projektový den ve škole nazvaný
Zachraňme ovocné stromy i naši krajinu. Jednalo se o zážitkové vyučování s
externím lektorem, který žákům dané téma přiblížil.
„Do školy jsme pozvali odborníka z Národního zemědělského muzea Bc. et Bc. Tonyho
Skřipčáka, který nám pověděl mnoho užitečných informací o ovocných stromech a
naší krajině,“ prozrazuje téma projektového dne učitelka pracovních činností Mgr.
Monika Čempel, která společně se svým kolegou Mgr. Ondřejem Švrčkem tento den
organizovala.
Žáci se dověděli odpovědi na mnoho
otázek. „Přednášející nás seznámil
s problémem mizení starých odrůd
ovoce a důvody, proč bychom je měli
udržet. Dověděli jsme se, že mezi
odrůdy, které vymírají, patří i
jadernička,“ řekl Tomáš Macíček z VIII.
B. Nikolu Běčákovou z VIII. A zase
překvapilo, jak často jsou ošetřovány
ovocné stromy: „Za sezónu až
třicetkrát! Myslím si, že jablko z vlastní zahrádky proto nikdy nemůže nahradit
kupované, které je tolikrát chemicky ošetřené.“ Na závěr přednášky byli žáci názorně
seznámeni se sázením ovocných stromů a s pomůckami na výsadbu.
Žáky ale čekaly i další aktivity. Rozdělili se do pracovních skupin a vyplňovali pracovní
listy. „Děkuji paní asistentce Monice Chumchalové, která nám pomohla
s vyhodnocováním testů. Vítězové pak za odměnu dostali bedýnku čerstvých jablek a
hrušek. Musím ale říct, že se zachovali kamarádsky a rozdělili se s ostatními
spolužáky,“ popisuje Monika Čempel.
Projektový den však ještě nebyl u konce! Následovala exkurze do místní sušárny a
moštárny. „Sušárnou ovoce nás provedla paní Svatava Klímková, úžasná

pamětnice se spoustou příhod. Žákům vysvětlila systém sušárny, kolikrát je zapotřebí
přikládat bukové dříví, kolikrát zatočit kolem, než se ovoce řádně usuší,“ vysvětluje
Ondřej Švrček. V moštárně zase žákům názorně předvedl výrobu moštu z čerstvých
jablíček pan Milan Žáček. „Mošt je vynikající,“ vyhodnotili Jan Suda a Tomáš Macíček
z VIII. B.
Je až neuvěřitelné, jak dlouho je
již v provozu toto místní zařízení.
V sušárně jsme objevili doklady
o prodeji sušených jablíček před
rokem 1989. Moštárnu místní i
občané z přilehlých vesnic hojně
využívají. Lukáš Bambuch to jen
potvrdil: „Také zde moštujeme
jablka ze zahrádky. Minule
vyteklo šedesát litrů moštu a
máme vše zamraženo.“
„Děkujeme vedení obce za
umožnění této exkurze a vřelé
díky patří i průvodcům obou zařízení za skvělou prohlídku s názornou
ukázkou,“ vzkazuje Monika Čempel slova díků všem z Lichnova, kteří nám s realizací
projektového dne pomohli.
Třešničkou na dortu byla na
závěr výsadba stromu na školním
pozemku k šedesátému výročí
otevření naší školy. Strom
odrůdy Jadernička moravská,
který žáci pojmenovali Hugo,
zdobí dřevěná cedulka s podpisy
všech zúčastněných a barevná
kresba výročního loga od Aničky
Machalové z VIII. A.
K výsadbě stromu byla pozvána i
ředitelka školy Mgr. Olga
Síbrtová. „Možná jednou, až budete starší a přijdete do školy, třeba už se svými dětmi,
tak si tady u stromu zavzpomínáte, jak jste jej sázeli. Vzpomenete na dnešní den, na
rok 2021 a na šedesáté výročí založení naší školy. Věřím, že váš strom Hugo vám toto
vše připomene,“ uvedla ředitelka.
Jaderničce moravské přejeme, ať se jí na školní zahradě daří, ať nás přivítá na jaře
krásnými květy a – především – ať nám dělá radost!

Druháci a jejich projektový den: Lesní společenství a houby
Také pro žáky prvního stupně organizují pedagogové projektové dny. V pondělí 15.
listopadu 2021 čekalo vyučování se zapojením odborníka na naše druháky. Bylo
zaměřeno na téma les, lesní společenství a houby. Třídní učitelky druhých tříd Mgr.
Markéta Martinů a Bc. Barbara Vaculínová si pozvaly do školy paní Evu Kašpárkovou,
odbornici na poznatky ze světa hub.
„Žáci měli možnost zhlédnout v prostorách školy výstavu, která se skládala z modelů
hub, které paní Kašpárková vlastnoručně vytvořila. Při té příležitosti nám pověděla
spoustu zajímavostí,“ popsala třídní učitelka II. A Barbara Vaculínová.
A co se žáci druhých tříd
dozvěděli? „Zaujalo mě,
že podhoubí hub je
hodně dlouhé,“ uvádí
druhačka
Megan
Petrová. Taky Ondřej
Klímek
si
odnesl
zajímavý zážitek: „Líbilo
se mi pracovat ve
skupině.
Papíry
s otázkami lítaly jako
létající koberce.“ Naopak
jejich spolužáku Radku
Chalupovi se zase líbilo
modelování
hub
z plastelíny.
Následně žáky čekaly různé aktivity s třídními učitelkami, při kterých pracovali
většinou ve skupinách. „Znalosti o lese si prohlubovali řešením různých
matematických rébusů a hádanek s názvy lesních živočichů. A nakonec se pokusili si
některé houby vymodelovat,“ popisuje třídní učitelka II. B Markéta Martinů.
„Všem se dopoledne moc líbilo, žáci odcházeli domů nejen s novými znalostmi,
ale především s dobrým pocitem z toho, jak se sami do poznávání přírody ponořili.
Budou si určitě pamatovat, že se k přírodě musí chovat ohleduplně, neboť, jak pravila
paní Kašpárková, „pravý houbař není žádný kazisvět“,“ doplnila Markéta Martinů.
„Děkuji paní Kašpárkové, že do naší školy přinesla něco, co má opravdu ráda. Pokud
máme možnost pracovat s odborníky v různých oblastech, je vždy poznat jejich
zapálení pro věc a lásku k danému oboru. To významně obohatí běžnou výuku a hezky
se přenese na žáky,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.
Projektový den ve škole se uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na
který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání ve

výši více než tři čtvrtě milionu korun. Tato dotace je určena kromě povinné aktivity
projektových dnů ve výuce a mimo školu také na aktivity rozvíjející ICT a personální
podporu v mateřské i základní škole.

Bc. Hana Horáková
Na co nezapomenou naši deváťáci?
Třetí díl seriálu k 60. výročí od otevření naší školy – tentokrát jsme při této příležitosti
vyzpovídali žáky devátého ročníku, s jakými vzpomínkami opustí brány instituce, kde
plnili povinnou školní docházku. Zeptali jsme se jich, které události jim nejvíce utkví
v paměti.
Vzpomínám na bývalé učitele i spolužáky, na smažení palačinek v hodině angličtiny,
evakuaci při hasičském poplachu, příchod Adriana do páté třídy, návštěvu psychologa,
na přednášku pana Letého, Davidův nefunkční mikrofon v online hodinách, na
češtinku s paní ředitelkou, hlášky pana učitele Černoška, pravidelné rozsazování
v šesté třídě, plavání ve Frenštátě pod Radhoštěm, lyžařský výcvik v sedmé třídě a
všechny společné akce, při kterých jsme měli možnost se lépe poznat trochu jiným
způsobem než jen ve školní lavici.
Máme mnoho dalších krásných vzpomínek a zážitků. Naše třída se hodně
proměňovala – mizely obličeje našich spolužáků, ale zase přibývaly nové, měnili se i
učitelé. Uvědomujeme si, že už to
všechno za chviličku skončí. Ale
doufáme, že nás ještě na této škole
čekají zajímavé okamžiky, a hlavně
věříme, že se budou moct uskutečnit.
S přáním krásných vánočních svátků
přidáváme naši fotku ze VII. třídy.
Žáci IX. ročníku
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se
jménem všech zaměstnanců naší školy
připojila k našim nejstarším žákům s přáním poklidného adventu a požehnaných
Vánoc.
Mgr. Olga Síbrtová

Uvítací prvky obce Lichnov
Pozorný občan vjíždějící do obce mohl zaregistrovat něco nového. Koncem října
byla zmíněná „novota“ k vidění na Okluku.
Jedná se o nový uvítací prvek, který je umístěn na vjezdech do obce. Konkrétně
na Okluku, na Alkocestě a na rozcestí od Bordovic. V budoucnu se plánuje umístění i
do odloučených částí obce.
Hlavním cílem bylo, aby byl prvek originální a spjatý s obcí Lichnov. První
myšlenky se zrodily už v roce 2015.
Prvek má tvar jednostranně protaženého X, v jehož horní části je vložená cedule
s názvem obce. Je zde počítáno i s možností
označení místní části.
Někomu může tvar připomínat osobu
držící ceduli nad hlavou. Může být. Stejně tak
to může být křížek, kterým zaškrtnete tu
správnou odpověď (ano, Lichnov je správně).
Tvar také vychází ze samotného znaku obce.
V jeho horní části jsou symbolicky vyznačeny
kopce, které obce obklopují a údolí, v kterém
se nachází. Složením těchto symbolů opět
vzniká zmíněné X. Polovina X je V, poslední
písmeno v názvu obce.
Ani volba materiálů nebyla náhodná. Je
použita povětrnostně odolná ocel, známá
pod názvem Corten či Atmofix. Tento
materiál využívá vrstvu koroze jako
ochrannou vrstvu. Materiál se neošetřuje
nátěrem. Takže opravdu koroze není vada,
nikdo to neodbyl a má to tak být. Pro zajímavost, materiál byl vyvinut pro mostní
konstrukce. Zvolený materiál má odkazovat na těžbu v železné rudy v obci a na
řemeslné tradice. V dolní části levé stojiny je umístěn letopočet založení obce.
Znak a nápis je proveden ze žárově zinkované oceli. Stříbrný odstín se nachází
v oficiální barevnosti obecního znaku. Znak je navržen jako poloprůhledný. Nápisy jsou
rovněž průhledné. Průhledy tak začleňují symboly do reality.
Stoupající horní část nejenže dodává celému prvku dynamiku, ale také
symbolizuje růst a rozvoj obce.
Návrh prvku vznikl v komisi pro rozvoj a estetizaci obce. Výroba proběhla ve firmě
KOVOK Kopřivnice s.r.o.
Doufáme, že nový prvek bude důstojně plnit svou funkci.
Komise pro rozvoj a estetizaci obce

Slovo faráře
Řada lidí se dívá do budoucnosti s optimismem, jiní s obavami a strachem. Křesťanský
postoj vyjádřil výstižně papež Jan Pavel II., když vyzvedl větu z Písma svatého: “Ježíš
Kristus je stejný včera i dnes i navěky”. Jistota křesťanů není ani ve změně letopočtu,
ani v nějakém proroctví, ani v nás samotných, ale ve věrném trojjediném Bohu. Celý
náš letopočet se počítá od té největší události v dějinách lidstva, kdy se Bůh stal
člověkem, aby nás zachránil.
Mnozí lidé chápou událost Vánoc jen jako nějakou pohádku. Lidem dnešní doby se
v závratném tempu života nedostává prostor k tichému uvažování a naslouchání.
Mnozí prožívají stresy a jsou vyčerpaní. Žijeme často jen ze dne na den. Zkusme se
vzepřít tlaku naší přetechnizované společnosti! Dopřejme svému srdci chvíli ztišení.
Alespoň v tomto vánočním čase zkusme pochopit životní moudrost z této – pro lidstvo
tak mimořádně důležité – pravdivé události. Prožijeme zcela nově, že nám staré
biblické příběhy předávají mnohé závažné a aktuální skutečnosti i do našeho života.
Poznáme, že by se mohlo také u nás něco zásadního změnit a ozdravit. Zastav se na
chvíli a přijmi také pro sebe radostné vánoční poselství, které pastýřům na
betlémských pláních zvěstovali andělé: “Narodil se vám dnes Spasitel!” Raduj se! Pán
Bůh tě miluje a ve své lásce poslal na svět Ježíše Krista, aby se stal také tvým
Spasitelem. Na této zemi nežije ani jediný člověk, kterého by Bůh nemiloval. Událost
v Betlémě všem říká: Ježíš Kristus přišel právě pro Tebe. Nabízí Ti věčný pokoj a radost.
Rozumí Ti lépe než kdokoli jiný.
Pravou vánoční radost a pokoj Vám přeje
Grzegorz Oziębłowski, farář
*****************************************************************

Vánoční bohoslužby 2021 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
24. 12. Vigilie Božího Narození: 1600
25. 12. Slavnost Narození Páně: 1010
26. 12. Svátek sv. Štěpána: 1010 Setkání u jesliček 1630
27. 12. Neděle sv. Rodiny (obnova manželských slibů): 800
31. 12. Silvestr 1800
1. 1. 2022 Slavnost Matky Boží P. M. 1010
V sobotu 18. prosince od 14.00 do 16.00 hodin možnost zpovědi.
Více na: http://www.farnostlichnov.cz

NFC LICHNOV

*****************************************************************

MASÁŽE LICHNOV č.p.125
OBJEDNÁVKY NA TEL. 731 181 619
nebo bugylee@seznam.cz

k dispozici dárkové poukazy

*****************************************************************

Jubilanti
V měsíci prosinci
se dožívají významného jubilea:
Čížová Božena
Kahánková Libuše
Sudová Zdeňka

Špaček Josef
Jurková Květoslava
Matúšová Hana

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