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Zpravodaj
obce
Lichnov

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

Informace Obecního úřadu
POZVÁNKA
na 14. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, které se uskuteční
ve čtvrtek 28. března 2013 v 18.00 hod.
v klubovně nad pohostinstvím „Na obecní“
Program bude zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Lichnově
a samostatných plakátech.
********************************************************
Milí občané Lichnova,
není to dávno co jsme strojili vánoční stromečky a ani jsme se
nenadáli, už se mílovými kroky blíží čas velikonoční. Proto
bychom Vám chtěli popřát krásné Velikonoce, hodně sluníčka a
bohatou pomlázku.
Zaměstnanci Obce Lichnov
Pepíček přijde ze školy a ptá se: "Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?"
"Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?"
"No, že jsem si vykoledoval pětku..."

Informace z 45. a 46. RO
Rada obce
schválila zakoupení nového kotle na tuhá paliva včetně chladící smyčky zn. Dakon
FB2 32D za cenu 25 958,- Kč (vč. DPH)-dle cenové nabídky, který bude instalován do
nemovitosti v majetku obce Lichnov č.p. 444 (DIO)
schválila návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod, která bude uzavřena mezi obcí
Lichnov a jednotlivými majiteli kanalizačních přípojek.
Rada obce
a) schválila pořízení elektronického zabezpečovacího systému pro budovu Obecního
úřadu, Lichnov č.p. 90. od firmy Fren security Roman Němec, Martinská čtvrť 1705,
Frenštát p. R. v ceně 28 490,- Kč bez DPH (dle cenové nabídky).
b) schválila výměnu 4 PIR čidel v objektu obce Lichnov č.p. 518 (ČOV) firmou Fren
security Roman Němec, Martinská čtvrť 1705, Frenštát p. R. v ceně 4 750,- Kč bez
DPH (dle cenové nabídky).
souhlasí s hostováním Oldřicha Pflegra a Zdeňky Flachsové, Sviadnov 149, 739 25
Frýdek-Místek na tradiční pouti v Lichnově, která se uskuteční
30. 6. 2013
Rada obce
a) schválila žádost poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč Středisku rané
péče SPRP Ostrava, Havlíčkovov nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava.
b) schválila poskytntí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč věnovaný obětem
neštěstí z domu č.p. 39 ve Frenštátě pod Radhoštěm, které se událo 17.2.2013.
c) neschválila žádost poskytnutí finančních prostředků pro Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje o.s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava
d) neschválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Setkání cimbálových
muzik Valašského království“, které se bude konat 23. - 25. 5. 2013 ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
uložila starostovi obce Ing. Aleši Mičulkovi zajistit provedení náhradní výsadby 24
ks dřevin, jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 11 ks dřevin při
výkopových pracech prováděných v souvislosti se stavbou „Odkanalizování obce
Lichnov“
souhlasí s umístěním stavby „Cyklistická stezka Lomná – Lubina“ na pozemcích
parc.č. 2199/2, 2200/2, 2234/1 v k. ú. Lichnov, a zvolila věcné břemeno jako způsob
řešení vlastnických vztahů.
pověřila starostu obce Ing. Aleše Mičulku podat žádost na odkoupení vodojemu
umístěném na parc. č. 552 v k.ú. Lichnov, na Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s, 28. října 169, 709 45 Ostrava

Pozvánka do klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na besedu s promítáním videa ze „Studia Papež“, které se
uskuteční dne 12. března 2013 v 17. 00 hod. v klubovně nad pohostinstvím „Na
Obecní“. Zároveň jsme zváni v úterý dne
26. 3. 2013 ve 14 hod. do ZŠ Lichnov u příležitosti Velikonoc
Výbor klubu důchodců
********************************************************

Rodinné centrum Orlovna
Rodinné centrum Orlovna působí od roku 2008.
Jeho služby jsou určeny dětem, mládeží, maminkám, tatínkům, prarodičům a je
hodně využíváno ženami na mateřské dovolené.
Více informací ke všem akcím i pravidelnému programu naleznete na webových
stránkách www.orellichnov.cz
nebo přímo na http://www.orellichnov.cz/rodinne-centrum/.
Na požádání zasíláme program e-mailem.
Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu pro děti i dospělé (nebo dle
náročnosti programu) - v ceně káva a čaj.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Zřizovatel: Orel jednota Lichnov
Marcela Žižlavská 731 860 256

Kontaktní adresa:

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

Nově otevřeno jednatelství České pojišťovny
ve Frenštátě pod Radhoštěm, ul. Horní 125

Kancelář Otky Kudělové – tel. 608 886 159
Otevírací doba:
Pondělí, Středa
8.30 – 12.00, 14.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek
9.00 – 12.00 hod.
Po telefonické domluvě i mimo otevírací dobu

Základní a Mateřská škola v Lichnově

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

Matematická olympiáda
Dne 7. 1. 2013 se na naší základní škole uskutečnilo školní kolo Matematické
olympiády pro 5. třídu Z5, kterou pořádá a zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy.
Matematická olympiáda je soutěž z matematiky pro žáky základních a středních škol,
jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky
podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. Matematická olympiáda nabízí zájemcům
o matematiku příležitost k řešení náročných matematických problémů a příkladů.
Matematická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a letos se konal
již 62. ročník.
Školního kola se zúčastnili žáci 5. ročníku. Vítězem a zároveň postupujícím řešitelem
do okresního kola se stal Václav Palát. Okresní kolo Matematické olympiády se
uskutečnilo 23. 1. 2013 v Novém Jičíně a zúčastnilo se ho 32 nejlepších řešitelů
z pátých tříd z celého okresu Nový Jičín. Žáci řešili 3 matematické úlohy, na které měli
90 minut čistého času. Za každou úlohu bylo možno získat 6 bodů, tedy maximální
počet 18 bodů.
Skvělého výsledku i v okresním kole dosáhl Václav Palát, který se s celkovým počtem
17 bodů umístil na děleném 1. místě. Vaškovi gratulujeme, děkujeme za skvělou
reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Výsledky najdete zde: http://www.fokusnj.cz/souteze-msmt-matematika
Pavel David, třídní učitel
Soutěž v německém jazyce
Od minulého roku, kdy jsem vyhrál soutěž v německém jazyce, už uběhl rok. Tento
rok jsem si řekl, že bych mohl znovu zkusit obhájit vítězství v němčině. Žádný
problém! Řekl jsem paní učitelce němčiny o soutěži a ta už společně s paní
ředitelkou vše zařídila. Někdy na začátku ledna se mi do rukou dostal papír
s informacemi o soutěži. Vše bylo v pořádku, jen s termínem konání to bylo
poněkud horší. Den 25. leden byl tak trochu zvláštní. Jednak jsem měl jet do
Nového Jičína na němčinu, ale také tento den se mělo konat okresní finále ve
florbale. Co teď? Čemu jsem měl dát přednost? Několik dnů před konáním soutěže
jsem bohužel onemocněl, musel jsem zůstat doma a vyléčit se. Protože takřka na
celé Moravě propukla chřipková epidemie, nakazila se většina naší třídy. Pro paní
učitelku, která nás učí tělocvik, to nebyla dobrá zpráva. Koho vůbec na florbal
vezme? V naší třídě zůstali sotva dva hráči, jež by něco uhráli. Nakonec se paní
učitelka rozhodla, že turnaj zruší. Bylo to nejjednodušší a nejlepší řešení. Se mnou
to tím pádem bylo jasné. Doma jsem se uzdravoval a v pátek 25. 1. jsem mohl ,,jít
do toho“. Volné dny strávené doma jsem dostatečně využil k zopakování učiva.
Našel jsem si témata, o kterých budu vyprávět. K nim jsem si napsal pár vět a učil
se je. Nijak jsem to nepřeháněl, věděl jsem, do čeho jdu a co ode mne porota
očekává. Když jsem se ráno v pátek probudil, necítil jsem se ještě dobře. Ale ani ve

snu by mě nenapadlo, že bych na soutěž nešel. Ráno jsem šel na zastávku a poté
už jenom směr Nový Jičín. Po příjezdu autobusem na hlavní nádraží jsme museli
s paní učitelkou dojít až k domu dětí a mládeže Focus. Ten den byla ukrutná zima a
k tomu ještě foukal studený vítr. Po příchodu do budovy jsem se zaregistroval a
čekal na zahájení akce. Oproti minulému roku jsem soutěžil v jiné skupině, která
byla o poznání náročnější. V devět hodin soutěž začala. Mezi první disciplínu patřil
poslech. To vše se konalo ve velkém sále, kde nám třikrát pustili přehrávač a my
jsme poté měli zakroužkovat správné odpovědi na papíře. Poté už nás postupně
volali na konverzaci. Šel jsem jako pátý. Průběh byl zcela obvyklý. Představit se,
odkud jsem, škola, koníčky,… Po představení jsem musel povídat na téma Essen
und trinken – jídlo a pití. U tohoto tématu se dá celkem dlouho povídat. Jako
poslední část mě čekalo opět povídání s jedním členem poroty. Byla to nějaká
situace, kterou jsme měli určitým způsobem ztvárnit. Celkem se to povedlo. Měl
jsem vše za sebou. Už jsem jen mohl odpočívat a čekat, až porota vyhlásí výsledky.
Po chvílí čekání přišlo na řadu to nejdůležitější. Opět se začalo s vyhlašováním od
posledního místa. Jakmile už došlo na třetí místo, zastavil se mi dech. Následovalo
druhé místo. Na kterém místě asi skončím? To není možné, copak jsem zase
vyhrál? Sen o obhajobě vítězství se naplnil. Byl jsem myšlenkami úplně mimo. I
přesto, že jsem nebyl zcela fit, dokázal jsem na nemoc zapomenout a soustředit se
na svůj výkon. To ale ještě nebyl konec. Bylo mi oznámeno, že se zúčastním
krajského kola v Ostravě. To se mělo konat další týden. Termín krajského kola měla
dostat paní ředitelka prostřednictvím e-mailu. Byl jsem napjatý, kdy už konečně
pojedu, ale termín stále nebyl znám. Ráno ve středu 31. ledna, kdy jsme měli
tělocvik, za mnou přišla do tělocvičny paní ředitelka a řekla, kde jsem, že se na mě
čeká se soutěži v Ostravě. Co? To si snad někdo dělá srandu! V rychlosti jsem se
převlékl a odjel s paní učitelkou do Ostravy. Byl to pro mne šok. Nic jsem nevěděl,
nebyl jsem na soutěž vůbec připravený! Co teď? Alespoň jsem měl u sebe kapesní
slovník, s nímž jsem mohl alespoň něco procvičit. Po příjezdu do Ostravy jsme sice
chvíli hledali místo konání, ale po chvilce jsme dorazili do cíle. Bylo to opět nějaké
dětské centrum volného času. Chvíli jsme čekali a poté si nás organizátoři rozdělili
do tří skupin. Na začátku byl již zmíněný poslech a doplňování otázek. Náročnost
už byla hodně vysoká. Asi po 20 minutách jsme se přesunuli do místnosti, kde
jsme se mohli připravovat na konverzaci. Přišla řada na mě. Porotu tvořily dvě paní
profesorky ze střední školy. Zase jsem se představil, popsal svou školu, rodinu,
kamarády a nato už jsem si vylosoval dané téma „Nakupování, jídlo, pití“. Měl
jsem celkem štěstí, protože na toto téma už jsem povídal v Novém Jičíně. Poté
jsem popisoval obrázek, dostával jsem různé otázky, z nichž některé byly opravdu
těžké. Po půlhodince povídání a uvažování jsem s vypravováním skončil. V tuto
chvíli jsem si nedával žádné vysoké cíle. Přede mnou byl jeden žák, se kterým jsem
se nemohl vůbec srovnávat. Ten snad byl rodilý mluvčí. Šel jsem opět do místnosti,
kde jsem čekal na konec této velkolepé akce. Dočkal jsem se. Zbývaly vyhlásit jen
výsledky a

předat pochvaly. Po pravdě řečeno, bylo mi vcelku jedno, jak dopadnu, hlavně ať
nejsem poslední. Nakonec jsem skončil na 4. místě v kraji. To, že jsem nevyhrál, mi
vůbec nevadilo, byl jsem rád za čtvrté místo, což si myslím, že není až tak špatné
umístění. Byla to pro mne veliká čest, že jsem se mohl zúčastnit krajského kola
v Ostravě. Tak daleko jsem se ještě nedostal. Velice si toho vážím. Nejvíce bych
chtěl poděkovat své rodině, učitelům a spolužákům, kteří mi věřili a podporovali
mě.
Ještě jednou díky a Auf Wiedersehen!
Jan Polášek, IX. třída

Výsledky přeboru ve střelbě ze vzduchovky
***************************************************
V letošním 40. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných se zúčastnilo 75 startujících.
Přeborníkem obce za rok 2013 a držitelem Putovního poháru starosty obce na další rok se stal Vaněk Ladislav s 93
body. Stejného počtu bodů dosáhl Pavel Milan, měl však v nástřelu o jednu desítku méně.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci :
1. Daněček Marek
2. Ulčák Petr
3. Geryková Kamila

57 b.
55
51

Starší žáci : 1. Vaněk Ladislav
2. Jurek František

85
70

Junioři :
1. Pavlas Lubomír
2. Frýdl Martin
3. Dobečka Jakub

81
81
78

Juniorky :

1. Friedlová Petra
65
2. Mikundová Tereza 64
3 Mikundová Lenka 64

Muži :
1. Vaněk Ladislav
2. Dobečka Zdeněk
3. Kahánek Mojmír

93
92
88

Ženy :

1. Tichavská Dana
2. Frýdlová Hana
3. Holubová Eva

Senioři :
1. Pavel Milan
2. Mikunda Pavel
3. Holub Jaroslav

88
86
79

93
91
90

V soutěži tříčlenných družstev zvítězilo družstvo Dobrovolných hasičů s 264 body před družstvem STSČ. s 263
body a družstvem volejbalistů s 252 body.
V kategorii juniorů a juniorek u soutěžících se stejným počtem bodů rozhodl i počet nástřelů s vyšší hodnotou.

Lichnovská „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“

********************************************************
sezóna 2012 – 2013, XI. ročník

Výsledky v 6. kole – 15. 2. 2013:
muži:
1. místo – Ing. Miroslav Matúš (486)
2. místo – Jurek Stanislav (410)
3. místo – Dadák Lukáš (409)
4. místo – Koudelák Jaroslav (408)
5. místo – Kotek Václav (335)

ženy:
1. místo – Mikundová Mirka(366)
2. místo – Polívková Soňa (327)
3. místo – Dadáková Pavlína (269)
4. místo – Gilarová Ilona (249)

Výsledky po 6. kole:
muži:
ženy:
1. místo – Ing. Matúš Miroslav (1775) 1. místo - Mikundová Mirka (1416)
2. místo – Jurek Stanislav (1729)
2. místo – Polívková Soňa(1405)
3. místo – Dadák Lukáš (1706)
3. místo – Dadáková Pavlína (1025)
4. místo – Koudelák Jaroslav (1679) 4. místo –Gilarová Ilona (979)
5. místo – Kotek Václav (1236)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 7. kolo – 15. 3. 2013 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
********************************************************

Velikonoční bohoslužby 2013 ve farním kostele
sv. Petra a Pavla v Lichnově
28. 3. Zelený čtvrtek 1900, během mše svaté bude obřad umývání nohou
29. 3. Velkopáteční obřady: 1600 Křížová cesta, po ní budou následovat obřady
31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 500, po mši svaté bude žehnání pokrmů
1. 4. Velikonoční pondělí 1000
Přistoupit k předvelikonoční svátosti smíření bude možné v sobotu 23. 3. od 14.00 do
16.00 hodin. Bude zde cizí zpovědník. Více informací na: www.farnostlichnov.cz

„Au“
Již od dětských let každý z nás toto citoslovce dobře zná a často používá. Musíme si
přiznat, že nepatří k těm zrovna oblíbeným, možná bychom jej i rádi vymazali z
vlastního slovníku, a přitom zapomínáme na jeho důležitost. Bolest, na kterou
reagujeme oním „au“, nás upozorňuje, že v našem organismu něco nefunguje, jak by
mělo, a že bychom s tím měli něco začít dělat, aby z toho nebyla ještě větší
komplikace. Když se takto díváme na bolest, neměli bychom již tolik naříkat nad tím,
že nám nějakým způsobem ztěžuje život, poněvadž nám především pomáhá se zbavit
chorob, které ohrožují naši existenci. Vlastně bychom jí měli být vděčni, že nás
upozorňuje na nežádoucí jevy v našem organismu.
Horší je to již s bolestí, kterou nám přivozují druzí lidé. Opět se z toho dá vyvodit
nějaký závěr: bolest, kterou pociťuji, není projevem fyzické nemoci mého těla, ale
nemocí skupiny lidí, která mi způsobuje bolest. Dalším činitelem způsobujícím
fyzickou bolest mohu být sám, a to je jistě smutnější příběh. Zase zjednodušený
závěr: není nemocné tělo, ale naše duše. Člověk se tímto jednáním snaží jen
přehlušit duševní bolesti v svém nitru, se kterými si neví rady, a proto se je snaží
potlačit fyzickou bolestí, která nám připadá snesitelnější a pro danou situaci
přijatelnější.
Na všechny tyto druhy bolesti máme alespoň nějaké užívání: bolesti těla utlumujeme
analgetiky či opiáty; na sténající duši účinně pomáhají rozhovory, nejlépe s někým,
kdo má porozumění pro naše trápení a těžkosti. Hůř se již léčí nemocná agresivní
skupina, která řeší své komplexy výbojnými útoky na druhé lidi. Tam připadá v úvahu
jen separace nemocných jedinců a jejich následná léčba. Jenže, léčit se může jen
člověk, který ví o své chorobě!
Poslední formu bolesti, o které jsme ještě nemluvili, můžeme nazvat existenciální
bolest. Těžko se, tato bolest popisuje, jelikož ne každý ji zná, avšak v naši zmatené
společnosti je stále rozšířenější. Tato bolest vychází z dezorientace člověka ve světě,
který ztratil jistoty, pevná pravidla, tradiční hodnoty a opěrné body, které udávají
směr a zakotvení jeho života. Výstižně, dle mě, vyjadřuje tento druh bolesti obraz
Edvarda Muncha – Výkřik. Více se tomuto problému také věnuje rakouský psychiatr
Viktor E. Frankl, který poukazuje na to, že původcem toho, že mnoho lidí v naší
evropské kultuře prožívá nesnesitelné úzkosti vedoucí až k sebedestrukci, je ztráta
smyslu života. Lék se nabízí jen jeden: nalézt svého místo v spletitém a uspěchaném
světě.
Na všechny formy bolesti člověka, avšak zvláště na tu poslední, odpovídá křesťanské
poselství Velikonoc. Bůh se v osobě Ježíše Krista hlásí k člověku, právě tím, že Boží
Syn bere na sebe naše lidství, umírá za člověka potupnou smrtí na kříži, abychom se
mohli osvobodit z oné existencionální úzkosti: Kým jsem a kam patřím? Bůh nám
připomíná v osobě Ježíše Krista, že patříme k Němu a naše místo je v Jeho
společenství. Nemluvě o tom, že dává nový smysl lidskému utrpení, jako cesty
k uzdravení a vykoupení.

Tak i smutné a bolestné události Velkého pátku, kdy Ježíš umírá rukama těch, kterým
přinesl uzdravení, vykreslují upřímný Boží zájem o nás. Projev přátelství je stvrzen i
tím, že se Boží Syn nezalekne ani těch nejnepříjemnějších prožitků našeho lidství –
bolesti a utrpení. Křesťané však věří, že smrtí Ježíšův příběh nekončí. Učedníci se po
třech dnech se s Ním setkávají jako s živým. Ježíšovo poselství zůstává stále aktuální:
„Kdo ve mně věří, i kdyby umřel, má život věčný“.
p. Roman Macura
*******************************************************

Orel jednota Lichnov pořádá
v sobotu 23. března 2013
TURNAJ V KUŽELKÁCH
o putovní pohár
starosty Orla jednoty Lichnov
XII. Ročník

soutěž jednotlivců: děti, junioři, juniorky, muži, ženy
tříčlenných družstev – muži
dvoučlenných družstev - ženy
Přihlášky: děti – dne 23.3.2013, ostatní do 18.3.2013
(email: matusm@tkrlichnov.cz)
Presentace: děti do 15 let 8,45 – 9,00 hod
Začátek:
děti ………………..…v 9,00 hod
ostatní ……………… 12,30 hod
Při větším počtu přihlášených bude pořadí ostatních hráčů rozlosováno 18.3.2013 a
hráči se s ním budou moci seznámit na internetu www.orellichnov.cz
Startovné: děti - 20.- Kč, ostatní – 40.- Kč; sportovní obuv (přezutí) s sebou.
Podrobná pravidla soutěže – viz internet
********************************************************

Kavárna na kuželně
Zveme všechny lidi dobré vůle, kteří mají zájem se setkat, pokecat si, vypít si kávu se
zákuskem (marlenka, plněné štramberské ucho), dát si pivo nebo i něco tvrdšího,
v měsíci březnu 2013 na kuželnu u Orlovny, a to každou neděli v době od 9 do 10
hodin.
Orel jednota Lichnov

Rozlosování I. B třídy skupiny D
soutěžní ročník 2012/2013 - Jaro
NFC Lichnov – Muži
I.B třída sk. D – MUŽI – Jaro 2012/2013
KOLO

DATUM

DEN

HODINA

SOUPEŘ

KDE

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15.
14.

24.3.2013
31.3.2013
7.4.2013
14.4.2013
21.4.2013
28.4.2013
4.5.2013
12.5.2013
18.5.2013
26.5.2013
1.6.2013
9.6.2013
16.6.2013

NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE

15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

TJ Slavoj Jeseník n. O.
AFC Veřovice
FC Libhošť
TJ Nový Jičín „B“
FK Kozlovice
TJ Odry
FC Kopřivnice
TJ Jakubčovice
TJ Sokol Bordovice
TJ Sokol Kateřinice
TJ Suchdol Lokomotiva n. O.
FC Vlčovice
TJ Sokol Starý Jičín

Ven
Doma
Ven
Doma
Ven
Doma
Ven
Doma
Ven
Doma
Ven
Doma
Ven

Valná hromada NFC Lichnov
Zveme všechny registrované členy NFC Lichnov na valnou hromadu,
která se uskuteční v pondělí 18. března 2013
od 18.00 hod. v restauraci „Na Hřišti“.
******************************************************************************

DŘEVOPRODEJ A MAXI BAZAR v Kopřivnici u Kauflandu oznamuje, že
ruší tuto provozovnu.
Využijte posledních levných nákupů do konce dubna!

Jubilanti

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

V měsíci březnu se dožívají významného jubilea:
Pavlová Jarmila
Majerková Jarmila
Mikulenková Alena
Boháč Jaroslav

60
65
65
65

Polášková Olga
Špačková Drahuše
Drozdová Evžena
Pensimusová Jiřina

80
83
83
90

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