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Upozornění k Vítání občánků
Vítání občánků se uskuteční v sále Dělnického domu v neděli 18. října v 10 hodin.
Žádáme rodiče dětí narozených v době od října 2019 – dosud
(pokud se již dříve nezúčastnili vítání občánků), aby se v případě
zájmu o účast na tomto slavnostním aktu přihlásili osobně
p. Renátě Slonkové (kancelář v přízemí) nebo telefonicky na
tel. 596 410 756, nejpozději však do pondělí 12. října.
Pro účely evidence budete požádáni o jméno a datum narození dítěte, vaše jméno a kontaktní telefon a adresu.
V případě, že se vaše děti narodily v dřívějším termínu a nemohli jste se zúčastnit předešlých vítání občánků, můžete se
přihlásit i nyní.
* V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR a v souladu
s opatřeními proti šíření koronaviru mohou nastat změny
v organizaci akce.
Srdečně zve obec Horní Suchá

Upozornění na uzavírky komunikací
V měsíci září 2020 budou probíhat na ul. Zelená, Náhradní a Grabovščok v Horní Suché práce
z důvodu výměny vodovodního řadu.
Práce bude provádět firma TALPA-RPF Ostrava-Kunčičky. Práce budou probíhat od poloviny měsíce září do 11. 12. 2020.
Z důvodu této akce budou uzavřeny místní komunikace Náhradní u domu čp. 1309 a místní
komunikace ul. Grabovščok u podjezdu pod tratí. Objízdná trasa povede po komunikacích
ul. Podjezdová, Náhradní a Rekultivační. Vzhledem k šíři komunikací v dané oblasti
žádáme řidiče o ohleduplnost.
Věra Kývalová, tel. 596 420 170, kyvalova@hornisucha.cz
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VOLNÉ PRACOVNÍ
MÍSTO
Obec Horní Suchá
vyhlásila výběrové řízení na

VEDOUCÍHO
SPORTOVNÍ HALY
s nástupem od 1. 12. 2020
Bližší informace na
www.hornisucha.cz
v sekci aktuality
a na tel. 596 420 171
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Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto
upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede
nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,
k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo
nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí
ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění).
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí
v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné

porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má
provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat
stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy.
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje
k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie
všem jejím uživatelům.
Více informací najdete na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava » Ořezy stromoví.
ČEZ Distribuce, a. s.
Upozornění je rovněž zveřejněno na stránkách obce v sekci úřední
deska www.hornisucha.cz/902020-upozorneni-k-odstraneni-aoklesteni-stromovi-a-jinych-porostu.
(Čerpáno ze sdělení ČEZ Distribuce, a. s.)
Renáta Slonková, tel. 596 410 756, slonkova@hornisucha.cz

Stavební okénko
Mýtus č. 4: Na mobilní dům není potřeba
povolení. Opravdu?
Pokud slyšíte od prodejce, že na mobilní
dům nepotřebujete žádné povolení stavebního
úřadu, tak pozor na to. Říkají tímto pouze
půlku pravdy.
Mobilní dům je kompromisem mezi
karavanem a domem. Vlastnost mobility
převzal z karavanu, z rodinného domu má
prostornost a komfort.
Mobilní dům zvaný taky jako „mobilheim“
nebo „mobilhaus“ je podle stavebního zákona
výrobkem plnicí funkcí stavby, který je
považován za stavbu, a který vyžaduje územní
souhlas popř. územní rozhodnutí, i v případě,
že nebude napojen na žádné sítě technické
infrastruktury. Ohlášení ani stavební povolení nevyžaduje.
Mobilní dům posuzuje stavební úřad podle § 90 stavebního zákona, např. má být v souladu s územním plánem, s cíly a úkoly územního plánování (např. pokud bude mobilní dům využíván k bydlení,
musí být umístěn v ploše určené pro bydlení), musí splňovat
požadavky stavebního zákona (prokazuje se atesty, certifikáty,
prohlášením o shodě).
Má-li být mobilní dům užíván jako rodinný dům nebo stavba pro

rekreaci, musí splňovat požadavky na umisťování rodinných domů
(např. napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace, zajištění parkování, odstupové vzdálenosti atd.), a dále technické požadavky na rodinné domy (např. úspora energie a tepelné
ochrany, proslunění, světlá výška obytných místností – nejméně 2500
mm, min. plochy obytných místností, šířka chodby min. 900 mm atd.).
Ing. Beata Rzymanová, tel. 590 990 437,
rzymanova@hornisucha.cz

Obecně závazná
vyhláška č. 1/2016
Dne 22. října na zasedání zastupitelstva obce bude znovu projednána
Obecně závažná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku omezení hluku.
Vážení občané obce Horní Suchá,
aby nedocházelo k chybnému doručování
listovních zásilek, žádáme vás o čitelné
označení domovních schránek a zvonků
u dveří nebo branek jménem a příjmením.
Děkujeme za spolupráci.
Ivana Podzemná, vedoucí, pošta Horní Suchá

Důvody jsou různé:
• Posouzení využití robotických sekaček, které nejsou hlučné, jejich
používání nikoho neruší a tímto rozšířit OZV o jejich používání.
• Zvážení nových návrhů občanů Horní Suché na zrušení, zpřísnění
či zmírnění OZV.
Je vidět, že názory se významně liší a uvidíme, co přinese říjnové
jednání ZO.
Josef Žerdík, místostarosta obce
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Zveme vás srdečně na

VČELAŘSKÉ DNY
ve dnech 2. - 3. 10. 2020
v budově PZKO v Horní Suché
• přednáška Medovo-bylinková lékárna
(3. 10. ve 14,00 hodin)
• prodej medu a medoviny
• prodejní stánek s výrobky z včelích produktů
• živé včely v předváděcím úle
• včelí kavárna
• klání ZŠ a MŠ ve výzdobě o pochoutku včelí královny
Bez vstupného
Včelaři z Horní Suché

kultura
kultura

životvobci
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Oznámení k soutěži
Útěk v řetězech
Území naší obce bude v sobotu 17. října 2020 v době od 9. do 18. hodiny, protínat trať
soutěže pod názvem Útěk v řetězech, jejímž partnerem je Statutární město Havířov.
Jedná se o orientační závod dvojic, kdy počet soutěžících nepřesáhne 100 účastníků.
Soutěžící, krom tištěné mapy, nebudou mít u sebe nic, čím by mohli své okolí znečisťovat či
omezovat.
Trasa je naplánována tak, aby nijak nezasahovala do dění obcí a je z převážné většiny
vedena po přírodních komunikacích (lesy, louky, přírodní toky) a jiné komunikace jsou
použity pouze pro jejich překonání a dále pokračování v oblasti luk a lesů. Zároveň dbáme
na nezasahování do soukromých pozemků, trasa je vedena pouze tak, kde ji může projít
běžný občan. Soutěžící a traťoví komisaři (kteří obsluhují soutěžní disciplíny na trase)
budou náležitě poučeni ohledně bezpečnosti, chování a pohybu v daných lokalitách.
Průběh soutěže nebude nijak narušovat běžný provoz na pozemních komunikacích v obcích.
Přesto, v případě jakýchkoliv problémů či dotazů, jsme při jejich řešení k dispozici.
(Čerpáno z oznámení předsedy HO Tatran Havířov, z.s., info@utekvretezech.com, telefon
604 913 025, p. Milan Zupko.)
Renáta Slonková, tel. 596 410 756, slonkova@hornisucha.cz

Přijďte se podívat na taneční soutěž!
O víkendu 31. 10. a 1. 11. se v Dělnickém domě uskuteční po celý
den soutěž v latinskoamerických a standardních tancích „Marendi
ProAm Cup 2020“.
V sobotu se bude konat otevřené Mistrovství Moravy Solo Girls.
Je to soutěž věnovaná holkám v dětské a juniorské kategorii, které
mají tanec rády, ale nemají tanečního partnera. Soutěž je rozdělená
podle výkonnostních a věkových kategorií.
V neděli se bude konat dospělá párová soutěž v Pro-Am, kdy
amatérská tanečnice/tanečník, tančí s profesionálním tanečníkem.
Tak, jak to znáte z televizní soutěže STARDANCE. Soutěž je
součástí Diamond Tour (série soutěží Pro-Am po celé České
republice).
Po celý víkend, očekáváme mezinárodní účast, přijedou k nám
soutěžící z celé České republiky, z Polska a Slovenska. Soutěž je
také podporována obcí Horní Suchá.
Všechny občany obce Horní Suchá, jejich rodiny a známé srdečně
zveme na tuto taneční událost.
Vstupenky jsou dostupné k zakoupení až na místě. Další
informace o soutěži najdete na www.marendiproamcup.com.
Konání soutěže závisí na aktuálním koronavirovém opatření.
Filip Swětík, organizátor soutěže

Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné DOMA
Až 80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se to opravdu podaří. Jedním z mnoha důvodů je, že se k nim včas nedostanou informace o mobilních
hospicích. A právě to má za cíl kampaň „DOMA.“ změnit.
Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců z celé ČR. Společně chceme šířit myšlenku umírání doma. Chceme, aby lidé věděli, že tato možnost existuje,
a že existují organizace, které jim v této situaci pomohou. Snažíme se jen nabídnout alternativu k nemocnicím a podobným zařízením. Mobilní hospice pečují
o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi nemoci v jejich domovech tak, aby mohli svůj život dožít důstojně a doma mezi svými blízkými.
V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po celé ČR akce zapojených hospiců, které najdete na stránkách www.umiratdoma.cz. Největší akcí je
PAPUČOVÝ DEN. Letos připadne na středu 7. října a proběhne po celé ČR. Je to den,
kdy se můžete do kampaně zapojit vy všichni. Stačí si vzít s sebou kamkoliv půjdete
papuče, vyfotit se v nich a sdílet s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu. Dáte tak
světu najevo, že v tom jedete s námi. Na papučový den vás zve také Olga Sommerová,
Pavel Liška, Markéta Stehlíková a další. Jejich medailonky najdete na Facebooku
v události „Doma. Týden pro mobilní hospice 2020“. O Papučovém dni se můžete dočíst
na www.papucovyden.cz.
Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, zjistíte ve spotu na stránkách
Papučového dne. A proč zrovna papuče? Protože nám připomínají domov, a tak si tento
den díky papučím bereme kousek svého „DOMA“ s sebou.
Těšíme se na vaše fotky!
Jana Pastrňáková
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Mladí hasiči po nedobrovolné pauze opět trénují
Mladí hasiči nejen, že ovládají požární sport, ale jsou i zdatní v tancování: své umění
předvedli v rámci kulturní vsuvky na hasičském plese. V únoru jsme pak zahájili sezónu
účastí na mezinárodní Halové pohárové soutěži v Havířově.
V srpnu po mnohých měsících nedobrovolné pauzy jsme s našimi mladými hasiči vyjeli
na pětidenní soustředění do Penzionu Krkoška, kde se děti pilně připravovaly na sezónu.
Za to, že vydržely 4 dny denně 6 hodin trénovat, obdržely odměnu v podobě výletu na
Pustevny, kde kromě sochy Radegasta navštívili i STEZKU VALAŠKA.
Dva naši dorostenci Basia a Kuba se o prázdninách poprvé zúčastnili soutěže „Český
pohár v běhu na 100 m“, která se konala v Třebíči, v Bludově, v Praze a v Ostravě. Na základě
součtů všech bodů z těchto závodů se Basia umístila na 17. místě s 51 a Kuba na 25. s 52 body.
Novou sezónu jsme naplno zahájili na domácí půdě u příležitosti 4. ročníku pohárové
soutěže o putovní pohár starosty SDH Horní Suchá, kde se sjelo 16 družstev. Naše mladší
i starší družstvo se umístilo na krásném pátém místě, dorostenci pak na místě druhém.
Touto cestou děkujeme našim sponzorům. Díky podpoře naší Obce jsme mohli s dětmi
vyjet na pětidenní ozdravný pobyt, nakoupit nádherné ceny do soutěže a dorostencům
pořídit vybavení pro požární útok. Díky grantu Srdcovka Nadace OKD a grantu
Ministerstva školství a tělovýchovy se nám podařilo zakoupit tolik pro nás důležité
překážky (tunel, bariéru, lávku a nástřikový terč). Díky tomuto kvalitnímu vybavení,
můžeme pořádat soutěže, ale hlavně kvalitně trénovat.
Před sebou máme mnoho soutěží, na které se pilně připravujeme.
Pokud jsi ve věku od 6 do 18 let, a chceš se něco nového naučit, neváhej a přidej k nám.
Jana Sikora

Prázdninové dovádění v Tulipánu
Ve středu 12. srpna jsme vyrazili v hojném počtu s rodiči a dětmi
do lanového centra Opičárna na Ostravici, kde se po náročném
výšlapu děti vyřádily a překvapily nejen sebe, ale i své rodiče.
Všichni si výlet užili. Jsme moc rádi, že nám přibylo i spousta
nových rodičů, kteří se spolu s dětmi zapojili do aktivit Komunitního centra. Další akcí bylo vaření kotlíkového guláše v pátek

ním Benešově, kde jsme reagovali na potřeby dětí a nedostatek
prostředků. Všichni měli velkou radost.
Také jsme začali spolupracovat s obecní stráží v Horní Suché,
abychom dětem ukázali, že je potřeba se o své domovy starat a vážit
si všeho, co máme k dispozici.
Poslední prázdninový víkend byl opět věnován dětem z obce,

14. srpna v areálu hasičské zbrojnice. Byla to první akce Komunitního centra, na které s námi spolupracoval pan Marek Berki, který
se svým poníkem zpříjemnil dětem dopoledne. Děti se mohly na
poníkovi povozit a užít si tak nový zážitek. Pro někoho to bylo
poprvé, ale určitě ne naposled. Guláš všem chutnal, i pan starosta
Ing. Jan Lipner byl s výkonem našich šikovných rodičů spokojen.
V klubíku děti stále vymýšlely různé aktivity, ať už šlo o tvoření,
společenské hry, či venkovní aktivity.
Dne 19. 8. ve spolupráci s potravinovou bankou byly rozdány
balíčky se školními pomůckami pro děti z Horní Suché, Bohumína
a také Orlové. Dokonce jsme poslali balíčky i do Klokánku v Dol-

které z důvodu koronakrize přišly o svůj dětský den. Děti měly k dispozici skákací hrad, přijela kouzelnice Radana, která si pro děti
připravila veselé kouzelnické vystoupení, a také přijel pan Marek
Berki se svými koňmi, na kterých se děti po celou dobu vozily. Závěr
dne jsme zakončili tombolou, kterou nám pomohl vyhlásit pan
starosta. Všichni jsme si den moc užili a doufáme, že takových akcí
uspořádáme ještě mnoho.
Závěrem děkujeme Obci Horní Suchá za finanční podporu, hasičům z Horní Suché za zapůjčení areálu a také panu Marku Berkimu
za zapůjčení koníků.
Vanda Holubová, předsedkyně Spolku Tulipán
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Barevný podzim ve spolku Velká náruč
28. 8.
Taneční vystoupení ve Frýdku Místku. Dnešní den
byl náročný ale úspěšný! Velké poděkování patří dětem
z Horní Suché za úsilí a pilný nácvik. Děkujeme
rodičům za pomoc s doprovodem, moc si toho vážíme.
31. 8.
Zakončení letních prázdnin s bublinou. Taneční
vystoupení v Karviné.
Hned na začátku školního roku proběhnul zápis do
družinky, která funguje již druhým školním rokem.
V prvním týdnu měsíce září je družinka zcela
naplněna, další přijímání dětí je proto v tuto chvíli
zastaveno. Děkujeme za pochopení a zároveň si
vážíme toho, že se dětem v družince líbí.
3. 9.
Grafomotorická cvičení. Procvičování a uvolňování
zápěstí prvňáčků. Děti jsou moc šikovné, snaží se.
Opět se týden s týdnem sešel a s dětmi máme za
sebou plno prázdninových zážitků i nových témat.
Dnešní téma „Houbaření“ bylo krásné, zapojili se
i rodiče. Nejhezčí obrázek, který vyhrála Verunka,
je vystavěn v prostorách Multifunkčního centra
Sušanka. Gratulujeme!
7. 9.
Opět se koná „Křesťanský dětský klub“. Každé
druhé úterý se těší na děti vedoucí Církve bratrské.
8. 9.
Začalo doučování „českého jazyka, matematiky
a fyziky“. Začali jsme chodit s dětmi ven, a to na
školní hřiště, kde si užíváme sluníčka a volnočasových aktivit. V družince si mohou děti napsat
domácí úkoly. Odpoledne máme zájmové kroužky
„taneční, dramatický a pěvecký kroužek“.
11. 9.
Taneční a divadelní vystoupení v Orlové.
13. 9.
Jsme jeli na výlet do „Světa techniky v Ostravě“.
Všichni si to užili.
12. 9.
Česká televize Déčko vysílá pořad Šikulové.
Hlavní role tam mají děti ze spolku Velká náruč.
I malé ruce dokáží velké věci! Pořad pro všechny
zvídavé a šikovné děti plný zajímavých výrobků
s návody i názornými ukázkami, jak si je zhotovit.
Další vystoupení a akce nás čekají a rádi Vás budeme informovat prostřednictvím Informátoru.
Touto cestou děkujeme všem, co nám pomáhají
a to jakkoliv. Děkujeme rovněž Obci Horní Suchá
za podporu, které si velice vážíme.
Užívejte si sluníčka ve zdraví!
Renáta Češková, předsedkyně spolku

školství

Cyklistické závody
Tak nám začal školní rok po trochu delší pauze. Některým se moc nechtělo, jiní se zas těšili
na své spolužáky.
Aby ten přechod dětem zpříjemnili, vyučující z české základní školy i prvního stupně polské
základní školy pod taktovkou organizátora SRZŠ uspořádali cyklistické závody.
Po vyučování 3. září se u hasičské zbrojnice sešlo cca 60 závodníků obou škol. Zápis
probíhal již od 14,30 hodin a na trať první závodníci vyrazili v 15 hodin.
Počasí všem přálo a malí i velcí s cenami odjížděli pozdě odpoledne velmi spokojeni.
Poděkování za spolupráci patří také obci i vedení české základní školy.
Mgr. Kateřina Malyszová
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sport

Koronavirové období mění naše plány v HO Godula
Ze sportovních akcí HO Godula, naplánovaných na rok 2020, vyšel jen skialpový
podnik vedený Jiřím Wašniowským do italských Alp skupiny Presanella – Adamello
na pomezí Trentina a Lombardie, odkud se
až po jejich odjezdu rozšířil do Evropy
koronavirus.
Skialpové akce do oblasti Gerlachu a Lomnického štítu ve Vysokých Tatrách pokazilo
počasí a další akci do Západních Julských
Alp, kterou měl být sjezd z Monte Forato,
zarazila italská armáda zastavením provozu
lanovky k chatě Gilberti a vyklizením parkoviště v Sella Nevea. Pak nám zavřeli
Rakousko i Slovensko. V hodině dvanácté
jsme stihli provést mládež feratami na
Skalce a vycvičit dva nováčky, Ivanu
Wiglaszovou s manželem Jaroslavem, na
skalách ve Višňovém u Žiliny.
Poté zavládla podivná doba, „nouzový
stav“, ale kupodivu, my jsme to využili na
domácích skalách. Začali jsme Kružberkem, kde svůj výcvik prodělal další nováček

vyrazili do zahraničí. Jana Malínková nejdříve přelezla feratu Via Julia na Kanin z italské strany a poté i feratu Sentiero attrezzato
Anita Goitan po vzdušných exponovaných
policích Cima di Riofreddo, Innominata,
Alta Madre dei Camosci na Jof Fuart v Západních Julských Alpách a Silvie Dudášová
s dcerou Beatrice zavítaly k Solné komoře
v Horním Rakousku mezi jezera Traunsee,
Attersee a Mondsee, která je vyhlášenou
lezeckou oblastí. Vylezly několik těžkých
cest na stěnách Adlehorst a Haupwand
obtížností VI. a VII. a na závěr pobytu feraty
Hans – Hernler – Steig a Trausensee Klettersteig obtížností D přímo k chatě Gmunder
Hütte pod vrcholem Traunstein 1691 m. n. m.
Předseda se Sylvou Červeňákovou a dcerou Veronikou lezli na Belských skalách
v Malé Fatře.
Já, Jiří Wašniowský, s Kateřinou Fujákovou, vedeni naším předsedou Jozefem
Vríčanem, jsme zamířili do Vysokých Tater
na Lomnický štít, který nedávno novým

hraně západní stěny s obtížností IV. Je to
jeden z nejkrásnějších výstupů na druhý
nejvyšší štít Vysokých Tater.
Další akce jsou naplánovány, ale jsme již
poučeni z dnešní zvláštní doby, proto je
nebudeme vyslovovat nahlas, abychom je
nezakřikli.

MUDr. Fecura z NsP Havířov.
Dále jsme lezli ve Víru a zúčastnili se
družební lezecké akce s HO Deštné v Orlických horách na Vysočině v oblasti Čtyři
palice.
Navštívili jsme Podštátské skály a poté
plotnové stěny pod hradem Helfštýn.
Po uvolnění hraničních přechodů jsme

měřením snížili o jeden metr na 2633 m. n. m.
Jelikož to měl být první horolezecký
výstup Katky, rozhodli jsme se pro vzpomínkovou cestu legendárního polského
horolezce Wincenty Birkenmajera, který
v roce 1930 během měsíce června vytvořil
v západní stěně Lomnického štítu tři
prvovýstupy. Přelezli jsme jeho cestu po

Michal Červeňák,
místopředseda HO Godula

Fotografie:
1: Beatrice na feratě Výzva na Skalce, Kremnické hory
2: Veronika leze Zlatu platňu na Belských skalách
3: Katka na Birkenmajerové cestě v Tatrách
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společenská rubrika

Oznámení letošním jubilantům
Vážení jubilanti,
s politováním Vám oznamujeme, že vzhledem k nepříznivé situaci s vývojem
epidemiologické situace v souvislosti se šířením koronaviru, jsme se rozhodli zrušit
tradiční plánovanou akci Den jubilantů. Rozhodování to bylo těžké, bohužel
nevyhnutelné, stále máme naději, že se situace uklidní a v příštím roce proběhnou oslavy
za rok 2020 i 2021.
Všem oslavencům přejeme vše nejlepší a doufáme ve Vaše pevné zdraví a těšíme
se na brzké setkání v našem krásném Dělnickém domě.
Děkujeme za pochopení!

Josef Žerdík, místostarosta

V září své významné výročí slaví tito občané:

Hildegarda Zástavová (96), Anna Bonczková (95),
Alžběta Zwiasová (92), Aloisie Zieleźniková (91),
Anežka Stiborová (91), Jozefa Chrenková (85),
Zdeňka Driečná (85), Martin Krnáč (85),
Evženia Drongová (85), Helena Dudová (80),
Herta Kirchnerová (80) a Ladislav Kněžík (80)
Oslavencům přejeme další příjemně prožitá léta plná zdraví, klidu a rodinné pohody.

inzerce

