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Obec Hladké Životice

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané…
Léto se chýlí ke konci a my opět můžeme polemizovat. Někteří
říkají: „Byla to nesnesitelná vedra“ jiní zase: „Správné léto, plné sluníčka
tak, jak má být“. A je to. Doufám tedy, že si každý z Vás vybral to, co má
z léta rád, jste odpočinutí a připravení se pustit do podzimních prací, které
nás všechny na našich zahradách čekají.
Jak už to v prázdninových měsících bývá, nic moc světoborného se
neudálo a nebýt záhadného únosu Ivety Bartošové a distribuce naprosto
zcestného blábolu Jaroslava Petržely (možná už nastal čas, aby i on
vyhledal pomoc psychiatra) jsme mohli prožít klidné a ničím nerušené léto.
Jelikož jsem starostka obce a ne žádná ukřivděná chudinka, tak se
nehodlám k jeho hnusným a nechutným větám obšírněji vyjadřovat. Jasno
mám ale v jednom, dělá za mně nádhernou předvolební kampaň,
samozřejmě, že v můj prospěch. Protože, kdo by chtěl mít za budoucího
starostu člověka, který uráží nechutným způsobem současné radní a
zastupitele obce, který nazývá členky a výbor Senior klubu starými
čarodějnicemi, který zpochybňuje věk a pohlaví u člověka, který mu nikdy
nic neudělal (můj názor je: lepší mít menší prsa, než malý mozek), volá po
pomstě a žádá ďábla o vymítání zla z úřadu. A nejhorší na tom je, že se
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vždy ve svých projevech rozohní, že pak zapomíná, co kdy on udělal sám,
na koho poslal udání a obšťastnil ho anonymem. Nebudu to dál
rozmazávat, ale zkuste se mnou tuto situaci vyhodnotit pozpátku.
Před třemi lety proběhly v obci komunální volby a změnilo se
vedení obce. Vše řádně a podle volby našich občanů. Byly dvě kandidátky,
z těch se sestavilo zastupitelstvo obce. Třetí kandidátka – ta Petrželova
nebyla, to znamená, že se nechtěl, nebo nemohl (ale to jsou jen drby, že
nedokázal svoji kandidátku v počtu 15-ti členů sestavit)dalšího
komunálního života v obci už účastnit. Určitě bych souhlasila s tím, že byl
unaven a vyčerpán, kdyby ode dne voleb nezačal dělat nic jiného, než
neustále zpochybňovat má rozhodnutí, kritizovat všechny naše
společenské akce a udávat nás snad na všechny úřady co existují. Vždycky
jsem se držela stranou a nechtěla jsem tyto konflikty zveřejňovat, ale už ho
dál omlouvat nebudu. Ta aféra s výletištěm mi otevřela oči a přikláním se
na stranu zastupitelů, že občan má být informován o všem. Tedy proto
vkládám do našeho zpravodaje oznámení, které poslal Petržela na stavební
úřad a ještě na životní prostředí, kde přímo upozorňuje na černou a
nezkolaudovanou stavbu výletiště. Je tam datum podání i jeho podpis. Tak
co si mám o jeho zdravém rozumu myslet? Sám mně udá a teď
přesvědčuje občany (a hlavně fotbalisty), že jsem to udělala já. Jaký to
dává smysl, udat si svůj obecní majetek? Když to udání psal, neuvědomil si,
že tím udává i TJ NIVA, kteří mají na stejném parcelním čísle jako je
výletiště, postavené i svoje dřevěné přístřešky. Když jsem si teď po roce to
jeho oznámení zase přečetla, celkem jsem se zhrozila, kolik nedodělaných
a nepovolených stavebních akcí jsme po něm převzali. Něco se už
zkolaudovat podařilo, např. mosty u Výrobny a u Trčků, tyto objekty jsme
už totiž přebírali od ŘSD v našem volebním období. A dále: náměstíčko (
povoleno, postaveno, zaplaceno, zkolaudováno), přístavba MŠ a výměna
plastových oken, protipožární schodiště (povoleno, postaveno, zaplaceno
částečně i z krajského grantu a sponzoringu ČEPSU, zkolaudováno).
Revitalizace svahu pod kostelem (ohlášeno, zaplaceno, převzato). A tak
bych mohla pokračovat ve všech našich investičních akcích a není to žádné
chlubení, prostě tak nám to nařizuje Zákon o obcích. Proto mně neustále
zaráží ta jeho drzost, hodit na nás to, co měl udělat už dávno a sám.
Zmiňuje se o chodnících v ulici Na stráni. Ty jsem doposud nepřevzala,
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protože jsou v katastrofálním stavu. Některá místa se propadají , občanům
byly přislíbeny dodělat vjezdy k jejich domkům. A tak jsem se jako dobrý
hospodář obce odmítla podepsat pod toto převzetí a světe div se.
Reklamace nám byla uznána a v září by se chodníky měly dodělávat. Jde o
dobrou spolupráci s ŘSD a po skončení akce požádáme o kolaudaci. A zase
se vyřeší rest, který se táhne od r. 2008, slušné tempo, že? To samé platí i
o ostatních stavbách, ale teď se dívám… v tom výčtu mého pochybení
chybí upozornění na stavbu zídky u hasičárny (černá stavba opět bez
kolaudace)
a
ještě
čistička
odpadních
vod
v
hodnotě
miliondvěstětisíckorun, kterou nám Petržela nechal postavit přímo pod
okny OÚ, že by na rozloučenou s upomínkou, že tady něco smrdí? Děkuji za
upozornění, hned se na to podívám.
Jedinou světlou stránkou tohoto panfletu je, že nám oznamuje
blížící se termín soudu, proč by jinak připravoval svou „ Závěrečnou řeč“?
Upřímně? Vůbec na ni nejsem zvědavá, leda že by začala slovy: „Vážení
spoluobčané. Dovolte mi, abych se Vám tímto upřímně omluvil za všechna
příkoří, která mnozí z Vás, kvůli mně museli snášet. Omlouvám se Vám za
sprostá slovní napadení, vulgární osočování a nejvíce se omlouvám svým
bývalým zastupitelům, kteří kvůli mé absolutní neznalosti zákona o obcích
musejí stát před soudem. Už si o sobě nemyslím, že jsem nenahraditelný, a
že si můžu dovolit opravdu vše. Taky se Vám omlouvám, že za celou dobu
mého působení jako starosty obce jsem nezažádal ani o jediný grant z EU,
z MAS regionu Poodří či Moravskoslezského kraje. Proto v obci nemáme
dětská hřiště, nemáme opraveny budovy a střechy OÚ, školy, hasičárny.
Je mi líto, že to vše zašlo tak daleko .“
A pak by mohly jeho nejbližší tyto tiskopisy rozvést po naší obci. A
bylo by moc milé, kdyby se příště pí D. Petrželová, B. Matušíková a L.
Fusková nemusely po obci projíždět v noci a bez světel na kole, tak jako
minule. Vždyť to musí být nepohodlné a nebezpečné. Ať seberou odvahu a
závěrečnou řeč ať předají spoluobčanům ve dne a třeba i osobně. Možná
při tom pochopí, jak je jejich činnost zbytečná a kolik občanů jen čeká, aby
jim mohlo říci, že už si nepřejí tyto patlaniny číst. Také třeba pochopíte, že
když se chcete v dalších volbách vrátit do vedení obce, musíte co nejdříve
změnit nejenom svoji taktiku, ale hlavně svoje chování.
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Nepodceňujte zdravý rozum našich občanů a konečně si
uvědomte, že máte kolem sebe už jen hrstičku svých „vyvolených, které
zvete do své garáže“. A závěrem ještě pár slov k Petrželovi : Když se Vám
nelíbí moje postava, přijďte koncem září na veřejnou schůzi a tam nám
předveďte, jak má vypadat krásný, inteligentní a perspektivní starosta
obce. Rádi se necháme poučit…
No, jak říkám, toto léto se v naší obci nic světoborného neudálo ,
prožili jsme dva měsíce slunce a pohody. K tomu nám přispělo i dobře
vychlazené pivo naší nové paní hostinské, která kromě čepování nápojů, i
přes úmorná vedra denně vydává kolem 40-ti obědů. A to jsou ještě
prázdniny . Také musíme mezi sebou přivítat 15 nových obyvatel
Hladkých Životic, kteří se během léta k nám přistěhovali a mé přání
klidného a spokojeného bydlení patří i novým nájemníkům obecního
bytového domu. A ještě jedno překvapení, které každého starostu pohladí
u srdíčka. Kdyby jste slyšeli, jak krásně v Kujavách na hasičské soutěži po
letech vítali na startovací čáře tým HASIČEK z Hladkých Životic – nádhera. A
řeknu Vám, ty dámy teda mají páru a vidět je v akci, to je muzika. Pustily se
do soutěžení za naší obec a v jejich šlépějích se vydaly i ty nejmladší slečny.
Doufám, že se samy pochlubí, jak pěkně se umístily. Já Vám děvčata moc
děkuji a přeji hodně úspěchů.
Úplně už slyším ty naše nejmladší: A co jako my? Uvědomuje si
vůbec někdo z dospělých, co se na nás valí? Co všechno musíme zvládnout
za 10 měsíců (a ještě nám z toho ubírají dny volna, kdy musíme být doma a
škola je zavřená)? Tak naši školáci. Přeji Vám úspěšné vykročení ráno
v pondělí PRAVOU nohou (pokud to spletete, následky si neste sami) a
věřte, že tento školní rok uběhne stejně rychle, jako ten minulý. Proto nic
neodkládejte „na potom“ a postavte se svému vzdělávání čelem. A Vám,
naši noví prvňáčci, přeji, aby se vyplnily všechny představy a přání, které si
ve své hlavičce do školy nesete. Ať Vás p. učitelka Věrka moc nezlobí , p.
učitelka Alena v tělocviku moc nehoní, p. ředitelka ať Vás jenom chválí a do
družiny si chodíte už jenom odpočinout, či zaskotačit a Vaši rodiče, ať jsou
na Vás náležitě pyšní. Rodičům prvňáčků přeji pevné nervy a aby po celý
školní rok převažovalo to dobré a humorné nad tím nepříjemným.

4

Kdybychom už měli nový rozhlas, dali bychom dětem i Vám všem zahrát:
„To musím zvládnout sám…“
Pěkné a klidné prožití posledních slunečních dní nám všem a
nebojte, slibuji, že naše složky i my z úřadu máme pro Vás letos připraveno
tolik akcí, že se podzimní deprese naší obci zdaleka vyhnou.
PS: Takhle pod řádky nikdy nepíši, ale úplně jsem se zapomněla
zmínit o našich rozdělaných či plánovaných investičních akcích. Tak přijďte
v září na veřejnou schůzi, nové akce tam představíme a budeme se věnovat
Vašim dotazům, připomínkám a těšíme se na Vaše nápady jak zkrášlit naší
obec a zlepšit občanskou vybavenost.
Vaše starostka
KOSTEL SV. MIKULÁŠE
POZVÁNÍ:
neděle 8.září 2013 v 10.30 hodin
kostel sv.Mikuláše v Hladkých Životicích

1. Budeme slavit dožínkovou mši na poděkování Pánu Bohu za dary
přírody, polí, luk a zahrad
2. Chceme náležitým způsobem oslavit začátek nového školního roku a
svolávat pomoc shůry pro děti, učitele, vychovatele a školní pracovníky

Pojďte všichni prožít krásnou neděli.
Za farní společenství
Farář Hubert Šula
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Z jednání Zastupitelstva obce Hladké Životice, konaného 27.6.2013:
a) VZALO NA VĚDOMÍ
- kontrolu usnesení z minulého zasedání, Zprávu o činnosti RO
b) ZO SCHVÁLILO
- Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2012
- Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2013
- OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Kupní smlouvu mezi obcí Hladké Životice a Mgr. Martinem Kuchařem na
pozemky parc.č. 1025/43 a 1025/44 v k.ú. Hladké Životice.
- Realitní kancelář M & M reality a zadává jí prodej obecních pozemků ve
vlastnictví obce Hladké Životice v ulici Na stráni, v k.ú. Hladké Životice, za
účelem jejich prodeje ke stavbě rodinných domů.
- Stanovit cenu stočného v bytovém domě č.p. 144, ul. Hlavní, k.ú. Hladké
Životice na stejnou cenu jako pro občany žijící v ulici na Stráni, který byl
pro rok 2013 schválen ve výši 27 Kč /m3.

Z jednání Rady obce Hladké Životice , od června se Rada obce sešla
třikrát, na těchto jednáních:
a) RO VZALA NA VĚDOMÍ
- průběh prací na přípravě kalendáře obce Hladké Životice na rok 2014.
- žádost předsedkyně TJ NIVA, ve které žádá o poskytnutí mimořádného
finanč. příspěvku ve výši 50 000,- Kč za účelem pokrytí nákladů, spojených
s dodatečným povolením staveb TJ NIVA a postupují ji k rozhodnutí
zastupitelstvem obce.
- informaci, že funkci velitele Zásahové jednotky obce Hladké Životice bude
vykonávat opět p. Michal Molek.
b) POVĚŘILA
- starostku obce vyhlášením dalších kol pronájmů obecních bytů Bytového
domu č.p. 144, ul. Hlavní, Hladké Životice za nejnižší stanovenou cenu
60,- Kč/ m² za měsíc.
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c) RO SCHVÁLILA
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu IV-12-8008753 mezi obcí Hladké Životice
a ČEZ Distribuce,a.s., ARPEX MORAVA s.r.o.
- vydání souhlasného stanoviska obce Hladké Životice k provedení staveb
přístřešků k budově na ulici Kujavská č. 116 na parc. č. 359/1 v k.ú. Hladké
Životice.
- pronájem obecních bytů Bytového domu č.p. 144, ul. Hlavní, Hladké
Životice: byt č.8 paní Marii Mutinové, byt č.5 paní Julinové Veronice, byt
č.7 paní Drahomíře Hlavaté, byt č.2 manželům Lence a Milanovi
Machovým, byt č.1 manželům Karle a Stanislavu Žáčkovým, byt č.6 panu
Josefu Zdvořanovi, byt č.9 paní Pleškové Haně, byt č.10 p. Františku
Zahradníkovi, bytu č.3 sl. Elišce Juchelkové.
- Smlouvu č. 195 o nájmu hrobového místa v Hl. Životicích panu Jaromíru
Demelovi.
- Dohodu o zprostředkování a poskytování služeb mezi obcí Hladké Životice
a M&M reality holding a.s.
- Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na úhradu poplatků za
odvoz odpadů na dobu delší 6 měsíců pro dlouhodobě dlužící občany .
- poskytnutí finančních prostředků obce Hladké Životice do výše 8 000, Kč
na nákup sportovního vybavení pro soutěžní družstva SDH Hladké Životice
- Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor části budovy č.p. 208 na
pozemku parc.č. 25 v k.ú. Hladké Životice mezi Obcí Hl. Životice - ASPV a
Klubem seniorů.
- Zápis do kroniky obce Hladké Životice za rok 2012.
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Upozornění pro občany:

Upozorňujeme občany na úhradu místního poplatku
za odvoz odpadu jehož splatnost vypršela 30.06.2013.
V průběhu následujících měsíců bude vytvořen hromadný
předpisný seznam dlužníků, který bude k dispozici
jednotlivým dlužníkům k nahlédnutí na Obecním úřadě a
bude sloužit jako podklad pro exekuční vymáhání. Zaplaťte
prosím ihned, pokud jste tak dosud neučinili.
Dále upozorňujeme občany, kteří mají trvalý pobyt
nahlášen na ohlašovně Obecního úřadu Hladké Životice,
Hlavní 208, že s účinností od 13.07.2013 vznikla povinnost
hradit místní poplatek za odvoz odpadu. Tato povinnost je
dána přijetím nové Obecně závazné vyhlášky 1/2013, která
je umístěna na webových stránkách obce v plném znění.
Občané, kterých se tato povinnost týká, uhradí pro rok
2013 pouze poměrnou část poplatku a to ve výši 250,- Kč
na osobu. Splatnost pro poplatníky je do 31.10.2013.

POZVÁNKA
Ve čtvrtek 26.9.2013 v 17.00 hod. se v obecním sále
uskuteční zasedání zastupitelstva obce Hladké Životice
s Veřejnou schůzí.
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Hospůdka Na Návsi Hladké
Životice VÁS SRDEČNĚ ZVE
„Na orosené pivečko, dobré papání anebo něco ostřejšího“
V nabídce:
- polední menu již od 59,- domácí kuchyně
- rodinné události a oslavy
Na co se ještě můžete těšit?
Pivní úterky: každé páté pivo Radegast 10˚ ZDARMA
Pátky a soboty: marinovaná pečená žebírka s grilovanou
kukuřicí (na objednávku)
ZÁŘÍ: Oldies párty s karaoke – 7.9.2013
ŘÍJEN: Zvěřinové hody - 9. – 13.10.2013
LISTOPAD: Martinská husa – 14. – 16.11.2013
PROSINEC: Silvestr Na Návsi s ohňostrojem
Tohle je jen malá ochutnávka toho, co jsem pro Vás připravila a věřte, že
akcí pro dobrou pohodu bude mnohem více.
Veškeré informace na tel. 603 897 586
www.facebook.com/nanavsi
www.navsi.eu (internetové stránky jsou ve výstavbě, spuštěny budou
v budoucnu)

Vaše hostinská Lenka Machová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola v Hladkých Životicích upozorňuje na poslední volná
místa pro děti ve školním roce 2013/2014.

Předškolka
Ve středu 18. září opět zahajuje svou činnost PŘEDŠKOLKA, která je
určena pro děti od jednoho roku a jejich rodiče. Další setkání budou
probíhat každou sudou středu v 15.50 – 17.50 v mateřské škole. Srdečně
zveme.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Informace ohledně zahájení školního roku 2013/2014
Školní rok zahájíme 2.9.2013 v 8.00, provoz ŠD od 6.30 do 15.30 (odchod
ze ŠD napíše rodič písemně).
Informace pro rodiče budoucích prvňáků najdete na www.zshlzivotice.cz,
záložka "Novinky".
Organizaci školního roku včetně prázdnin naleznete na
www.zshlzivotice.cz, záložka "Pro rodiče".

Nabízíme:
- Vzdělávání podle školního vzdělávacího
programu „Škola bezpečí a poznávání“
(k nahlédnutí v ZŠ)
- Široké spektrum volnočasových aktivit v rámci školní družiny
- Program „Ovoce do škol“, „Školní mléko“
- Výuka hry na hudební nástroje - ZUŠ J.A.Komenského Studénka
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Vítáme :
Úzkou spolupráci s rodiči, složkami v obci a přáteli školy :-).
Prosím rodiče, aby sledovali webové stránky školy, kde se objevují
všechny základní informace.
Přeji všem dětem, aby jim vzdělávání ve škole přinášelo radost z
poznávání. Rodičům pak přeji správný odhad schopností dětí a
radost z jejich osobnostního růstu.
„Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,
nikoliv jako specialista.“ Einstein Albert
Mgr. Jitka Polášková,
řed. ZŠ a MŠ Hladké Životice

ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
Dne 27.6.2013 členové ASPV Hladké Životice volili nový výkonný
výbor. Jednohlasně byli zvoleni do jednotlivých funkcí tito členové:
Předsedkyně - Miluše Žitníková
Jednatelka - Šárka Skýpalová
Revizní pokladny - Jarka Zuzaňáková
Pokladník - Martina Mutinová
Komise pro sport a kulturu - Alena Stancová
Na září připravujeme:
 Sportovní kroužek pro děti bude zahájen ve středu 11.9.2013 od
16.00 – 18.00 hod. na místním fotbalovém hřišti. Tohoto kroužku
se mohou učastnit i nečlenové ASPV.
 Stezku odvahy 6.9.2013 (podrobnosti v pozvánce, která je součástí
Zpravodaje)
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 Členové ASPV se 21.-22.9.2013 zúčastní republikového kola v Kubb
- Woodball – Mölkky
 Podzimní výšlap 28.9.2013 ke Stříbrnému jezírku u obce Jestřábí (podrobnosti v pozvánce, která je součástí Zpravodaje )

Na říjen připravujeme:
 Drakiádu
 Den ASPV

ASPV Hladké Životice
srdečně zve všechny děti a rodiče
na stezku odvahy

Datum konání: v pátek 6.9.2013
Sraz: u Základní školy v Hladkých Životicích v 19.00 hod.
S sebou: baterku
Děti, které jsou členy ASPV a projdou stezkou odvahy,
dostanou balíček (párek na opékání, chleba, pitíčko a sladkost )
Nečlenové si donesou párek na opékaní z domu.
Program : stezka odvahy (malé děti za doprovodu rodičů)
opékání párků
hledání pokladu
Těšíme se na Vaši účast.
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ASPV HLADKÉ ŽIVOTICE
Vás srdečně zve na podzimní výšlap

Kam: Stříbrné jezírko
Kdy: v sobotu 28.9. 2013
Odjezd vlaku z místního vlakového nádraží v 8.36 hod.
Cena jízdenky: plné jízdné 28,- Kč, poloviční 14,- Kč.
Vlakem dojedeme do Oder a odtud se vydáme po červené
turistické značce ke Stříbrnému jezírku, kde si opečeme
buřty.
Potom budeme pokračovat směrem do vesnice Jestřábí a
odtud na Stachovický vrch.
Ve Stachovicích v místní hospodě doplníme tekutiny a
vydáme se k naší vesnici.

Těšíme se na Vaši účast.
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SENIOR KLUB

Zájezd do divadla
Senior klub o.s. organizuje pro své členy zájezd do divadla Jiřího
Myrona v Ostravě na činohru dramatika Williama Shakespeara SEN NOCI
SVATOJÁNSKÉ. Divadelní představení se uskuteční 11. října 2013 v 18.30h.
Vstupenky pro členy klubu v hodnotě 160,- Kč (máme 7,8 a 9 řadu přízemí)
si budete moci zakoupit v sobotu 7.9. a v neděli 8.9. v době od 9-12h
v klubovně (bývalá prodejna potravin pí Divinové). Zde obdržíte informace
o odjezdu autobusu. Na zájezd se mohou přihlásit i nečlenové klubu,
protože máme zájem autobus plně obsadit. Pro tyto účastníky bude cena
220,-Kč. Kdo by se chtěl dozvědět něco víc o samotném dramatikovi a o
jeho hře Sen noci svatojánské, může se zúčastnit malé besedy v sobotu 7.9.
v době od 9-10h rovněž v klubovně. Jste všichni srdečně zváni.

Rehabilitační cvičení
Opusťte na chvíli sklizeň zahrádky, zanechte zavařování a přijďte si
zacvičit!!! Rehabilitační cvičení se bude konat tak jako v loňském roce
každé pondělí od 17 hodin v tělocvičně místní MŠ. První cvičení proběhne
v pondělí 9.9.
Za Senior klub Helena Ježíšková

Zájezd do Jeseníků
Senior klub o.s. Hladké Životice pořádá v pátek dne 27.9.2013
zájezd do Jeseníků.
Odjezd v 7.00 hod., návrat ve 20.00 hod.
Předběžná trasa zájezdu: Jeskyně na Pomezí, rozhledna Chlum,
procházka po Mechovém jezírku, Zámek Bruntál, Krnov, Lázně Jeseník.
Podle náročnosti si každý účastník zájezdu vybere ze dvou tras. Trasa
zájezdu a ostatní náležitosti budou oznámeny členům písemně a vyhlášeny
rozhlasem.
Na tento zájezd se přihlaste do 15.9.2013 u paní Piskořové, Veselé,
Jahnové, Barošové a Čalové.
Radmila Piskořová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Své životní jubileum letos oslavili a oslaví:

Září – Tomšů František, Vaculínová Emilie
Říjen – Macháčová Vlasta, Heryánová Bohuslava,
Molek Josef, Světlík Zdeněk, Okrajek Rudolf

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody .

Rozloučili jsme se:
Polášková Marie
Upřímnou soustrast.

Vydává Obecní úřad Hladké Životice dne 29.8.2013. Neprodejné. Náklad 320 výtisků. Vychází 1x za dva
měsíce. Své náměty a připomínky prosím adresujte na info@hladkezivotice.cz. Evidenční číslo MK ČR: E 20047
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