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odposdrc je vždyvrpoheňlro oběcnú,ki€ří ní3 bih2n rcku opušril' PřiPon.n.n. si n.JsiaršÍÓbčdiy
obce LóŠ.ni.e,l'i.rýn eidŠjŠo!pdií Mi|ušeHEizoÝd 2 čp'24 . ponFfuitišsk Noúk z čp'54' |(dobré
ni|ddě hrJ|o d.ČhovóhudboMslodio říi€nn pone
Příroňni obdrž€| pohošrěniož.ny kvěr ny.
^^iho|.h'srd.čié d přúr.5ké nóhdě' c.|ou o|.i
vš6 piíiomýn 3e 3€ i k'jní ]íhi]o,P&bíh.|oveV.|ňi
Ždokunenrob| ídrÓ9rf Jiňdii.hohmdé.kéhod€nik! p Bdhň'

liliku|óšskóbesídko
zdčótk.n Prošin..š. u nóšdod.ž(€ kr.í5nýz\Yk - M ku ošŠk,í
b.sídkd'Ťenrok|drJ5ň. os ov i
(Lídos, kJ€ ú
ňěko|ikskvě|ých
ho|ekd kuků,zdd|iby nénnePohoh|udělorb6ídkuúP|něj'hok
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začínó'.e srorosriPřÍl.'nňějšÍ'
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kteřIÍaklouvožulí
d pomóhqlí.
Běhen
roku PřiP|ovuleme
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vónočního
Št.on.čku,
sPo|€ č nýPříPiteko g.i|ovóňí
o
Ábych nezdPomně|'
i nd rolíl, že hůželíePořódqÍ.ůŽňé
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( Ř.čic. lá!.ňi..
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