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Informace Obecního úøadu
- Projekt „Rozšíøení sportovního areálu o víceúèelové
høištì - Vidèe“ bude zahájen zaèátkem dubna (zemní práce podle poèasí ). Stavba musí být dokonèena do listopadu 2009.
Høištì bude sloužit nejen žákùm školy, ale také široké
veøejnosti, to znamená nám všem, kteøí budeme mít chu,
nebo ještì sílu si zasportovat. Našim obèanùm, kteøí jsou
pøesvìdèeni, že finance na toto høištì (dotace z ROP Støední
Morava ve výši 11,4 mil. Kè) by mohly být èerpány
užiteènìji, t. j. podle nich na jinou akci, sdìlujeme následující
upøesòující informace: Naše obec se bude na výstavbì této
dlouho pøipravované stavby podílet èástkou necelých 1,2 mil.
Kè. Pro pøipomenutí uvádíme, že zde budou dvì volejbalová
høištì, høištì pro košíkovou/tenis/malou kopanou =
víceúèelové høištì, bìžecká dráha, doskoèištì, parkovištì,
malý dìtský koutek, chodník. V zimì, za pøíznivých
mrazivých dnù, zde mùže být pro veøejnost pøipraveno
kluzištì. Z našich vlastních prostøedkù bychom stavbu
v tomto rozsahu nikdy nemohli zrealizovat. Proto jsme žádali
o finanèní podporu v rámci 3. výzvy ROP(u), nebo s dotací
ve výši 90% z Regionálního operaèního programu (ROP) byla
nadìje stavbu provést. Není vùbec jednoduché s žádostmi
o dotace uspìt, a skuteènost, že se nám to i v pøípadì stavby
tohoto høištì podaøilo, je velký úspìch. Co možná nìkteøí naši
obèané stále nevìdí je fakt, že slíbené dotaèní peníze nemohou
být v žádném pøípadì použity na jinou akci. Jsou pøísnì
úèelové, jejich èerpání je velmi ostøe sledováno. A nakonec
jedna velmi dùležitá skuteènost – finance pro období 2007 2013, které se v rámci ROP Støední Morava (sdružuje Zlínský
a Olomoucký kraj) rozdìlují, se velmi tenèí. Pro oba kraje již
bylo vyhlášeno 11 výzev a v celém Zlínském kraji bylo
schváleno dosud 183 projektù, které vyèerpaly už více než
polovinu všech dotovaných financí. V nìkterých opatøeních
již byla vyèerpána celá alokace (napø. 1.3 bezmotorová
doprava - cyklostezky). Buïme rádi, že peníze na høištì
máme, brzy už dotace v souèasnì poskytované výši nebude
možné získat, jednoduše øeèeno peníze dojdou...
- po tøech letech nás opìt potrápila zima, za rozhrnování snìhu
a posypový materiál jsme dosud utratili asi 240 tis. Kè.
Dìkujeme všem, kteøí nám pomohou s úklidem posypového
materiálu na veøejných komunikacích.
- pøipravujeme výmìnu støešní krytiny na budovì MŠ,
stávající je díky povìtrnostním podmínkám, ale pøedevším
stáøí (ètvrt století) ve velmi špatném stavu
- v naší základní škole i mateøské škole probìhne v mìsíci
dubnu konkurz na místo øeditele/øeditelky. Obì souèasné paní
øeditelky konèí svou aktivní èinnost ve školství k 31. èervenci.
Nové vedení v obou pøíspìvkových organizacích zaène
pracovat od 1. srpna 2009. V základní škole bude
k uvedenému datu 31. 7. 2009 odcházet i úèetní(ekon. zást.
školy)
Další informace:
- pravidelný sbìr velkoobjemového a nebezpeèného odpadu
bude proveden v sobotu 25. dubna 2009

Pøíjemné jaro a pìkné velikonoèní svátky Vám pøeje
Štìpánka Mikulenková, starostka

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
760 01 Zlín, Lazy V. 654
Oèkování proti katarální horeèce ovcí v roce 2009
Chovatelé mají povinnost zabezpeèit provedení oèkování
proti katarální horeèce ovcí u skotu, ovcí a koz starších 3 mìsícù.
Tato povinnost je obsažena v mimoøádných veterinárních
opatøeních, která byla vyhlášena Státní veterinární správou Èeské
republiky dne 5.3.2009 pod è.j. 2009/1044/SVS.
Chovatelé musí kontaktovat soukromého veterinárního
lékaøe, který u nich toto oèkování provede nejpozdìji do 30. dubna
2009.
Chovatelé, kteøí nesplní tuto svou povinnost, se vystavují
nebezpeèí uložení finanèního postihu podle veterinárního zákona è.
166/1999 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.
MVDr. František Mahdalík v.r.
øeditel Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó...
V bøeznu oslavili svá
životní jubilea
tito naši spoluobèané:
102 let
85 let
85 let
80 let
70 let
65 let
60 let
60 let

Anna Hajná
Miloslav Fusek
Vladimír Nerád
Ludmila Kubišová
František Stodùlka
Rùžena Šturalová
Dagmar Malíková
Ing. Josef Hasalík

Všem jubilantùm do dalších let
ze srdce pøejeme pevné zdraví,
mnoho lásky a životní pohody.
OÚ Vidèe
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USNESENÍ è. 46/2009 ze schùze Rady obce Vidèe konané dne 24. února 2009
454/09 Rada obce Vidèe schvaluje program schùze bez pøipomínek
455/09 Rada obce Vidèe bere na vìdomí zprávu o plnìní usnesení
è.45/ 2009 ze dne 12. 2. 2009 pøednesenou starostkou obce. Úkoly jsou
splnìny
456/09 Rada obce Vidèe v souladu s § 102 odst. 3, zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù schvaluje
mandátní smlouvu è. 09001, uzavøenou mezi mandantem obcí Vidèe a
mandatáøem E.P.I. s. r. o. Rožnov pod Radhoštìm provádìní
technického dozoru na
stavbì „Rozšíøení sportovního areálu
o víceúèelové høištì - Vidèe“. Rada obce povìøuje starostku obce
smlouvu podepsat.
457/09 Rada obce projednala cenové nabídky na realizaci projektu
„Stavební obnova zvonièky Vidèe“ , které zaslali souladu s § 18 odst.
3 zákona è. 137/2006 Sb., tito oslovení uchazeèi: spol. Teslice CZ s. r. o.
Vsetín, dále Karel Gerhardt , provádìní staveb, jejich zmìn a
odstraòování Ústí u Vsetína a Pavel Juráò, inženýrská èinnost
v investièní výstavbì, Leskovec
458/09 Rada obce Vidèe v souladu se zákonem è. 137/2006 Sb.,
o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù a dle § 102 odst. 3,
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù,
rozhodla o výbìru nejvhodnìjší nabídky k zakázce „Stavební obnova
zvonièky Vidèe“ , a to uchazeèe : Karel Gerhardt , provádìní staveb,

jejich zmìn a odstraòování, Ústí u Vsetína è. 194, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnìjší. Rada obce povìøuje
starostku obce podepsat s vítìzným uchazeèem smlouvu o dílo.
459/09 Rada obce Vidèe v souladu s § 102 odst. 2, písm.b) zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù, schvaluje výši
mìsíèních odmìn øeditelce Základní školy Vidèe dle pokynu I. etapa
rozvojového programu MŠMT na rok 2009 - Zvýšení nenárokových
složek platù a motivaèních mezd pedagogických pracovníkù s ohledem
na kvalitu jejich práce è. j. 24 130/2008-26.
460/09 Rada obce Vidèe bere na vìdomí „Vnitøní pøedpis k využití
finanèních prostøedkù è. j. : ZŠ 61/2009 - Zvýšení nenárokových složek
platù a motivaèních mezd pedagogických pracovníkù s ohledem na
kvalitu jejich práce è. j. 24 130/2008-26.
461/09 Vidèe Rada obce Vidèe schvaluje v souladu s § 102 odst. 2,
písm.b) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù,
základní škole odpisový plán hmotného investièního majetku na rok
2009.

Mgr. Štìpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta

Hledání pokoje
V dnešní dobì jsme ze sdìlovacích prostøedkù
zasypáváni jako lavinou zprávami o krizi, která má dopad na nás
na všechny. Dokonce se zdá, že v souèasnosti pøevládá toto téma
i nad zprávami o terorismu a jiných oblíbených strašácích.
Jenže každá krize má v sobì také leccos pozitivního.
Mùže pøimìt èlovìka k zamyšlení nad tím, jak pokraèovat
ve svém životì. Je k tomu dobré zastavit se, zamyslet se nad tím,
jak jsem žil a co jsem dìlal doposud. Z toho je možné vyjít
stejným nebo jiným smìrem dál podle toho, na co pøi svém
pøemýšlení pøijdu. Když nìco jede ve svých kolejích a zdá se, že
to jede dobøe, nenutí to èlovìka k tomu, aby se nad tím moc
zamýšlel. V pøípadì špatného smìru však hrozí nebezpeèí, že
zajede tak daleko, že návrat nebude možný.
V rùzných náboženstvích i mnohých novodobých
duchovních proudech se zdùrazòuje oèista tìla i ducha, která
spoèívá v tom, že si èlovìk na nìjaký èas odepøe rùzné
radovánky, omezí vše, co mùže jitøit emoce (vèetnì sledování
médií) upraví svùj jídelníèek, omezí nebo si odepøe rùzné
potraviny i nìkteré nápoje, pøedevším alkoholické, najde si
dennì chvíli klidu pro meditaci apod. Pro èlovìka je to užiteèné,
cíl je v podstatì vždy týž: nalezení pokoje v sobì a dosažení nebo
pøiblížení se k harmonickému vztahu s nìèím nebo s nìkým, co
nebo kdo èlovìka pøesahuje. Tento vztah pak mùže èlovìku
pøinést pokoj do srdce a sílu obstát i v obtížných situacích života.
V køesanství již mnohá staletí nabízí pøíležitost
k takovému sladìní s Bohem postní doba, která v tomto roce
zaèala Popeleèní støedou 25. února a konèí prakticky Velkým
pátkem 10 dubna. Byla zavedena podle pøíkladu Ježíše Krista,
který se pøed svým veøejným pùsobením odebral na pouš, kde
trávil 40 dní v samotì ve spojení se svým Otcem, Bohem nás
všech. Jeho pùsobení bylo zamìøeno právì k tomu, aby život lidí
uvedl do souladu s pøedstavami Boha pro dobro tìch lidí
samotných. Svou pomoc nám nabízí stále.
Pokud èlovìk nenajde pokoj ve svém srdci, nemùže ho
vnášet ani do svého okolí. Využijme tedy nabídky, udìlat si i
ve vlastním srdci poøádek a pak mùžeme oprávnìnì spoléhat na
to, že se snadnìji budou øešit i problémy v našem okolí, v naší
spoleènosti.

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích
Kvìtná nedìle 5.4. – 9:30 hod.,
Zelený ètvrtek 9.4. – 16:00 hod.,
Velký pátek 10.4. – 17:00 hod.,
Bílá sobota 11.4. – vzkøíšení 18:30 hod.,
Nedìle Zmrtvýchvstání 12.4. – 9:30 hod.,
Velikonoèní pondìlí 13.4. – 9:30 hod.
Možnost pøijetí svátosti smíøení pøed Velikonocemi ve Vidèi
bude ve ètvrtek 2. dubna od 16 do 17 hodin.
Karel Janeèka, faráø

Energie k bydlení
Krize ve svìtì i u nás nastolila otázky úspory energií se vší
vážností, nikoliv jako doposud. Energeticky úsporný materiál
s vysokými požadavky na energetickou nároènost budov je úzce spojen
s vhodnou sestavou øetìzce nových technologií v oboru vytápìní a
zdravotechniky.
Tato myšlenka je vázána na pokles cen výrobkù a úsporu
provozních nákladù za energie. Cílem zefektivòování zdrojù tepla je
maximální zvyšování úèinnosti pøevodu energie do cílového média pro
zákazníky pøi optimalizaci investièních nákladù.
Této podmínce nejvíce vyhovují tepelná èerpadla, sluneèní
kolektory, kondenzaèní plynové kotle, inteligentní akumulaèní nádoby.
Poslední zmiòované nám eliminují výkyvy v pøíjmu i odbìru energie,
zvyšují úèinnost systému, slouží i jako hydraulický vyrovnávaè
dynamických tlakù a taky šetøí místo. S rostoucími cenami energie a
vìtšími nároky na životní prostøedí hledáme kompromisy na uspokojení
stále zvyšujícího se standartu v bydlení.
V tomto nekoneèném procesu se naše firma snaží pružnì
pøizpùsobovat se novým požadavkùm. Doufáme, že i do budoucna
budeme poskytovat kvalitní služby v široké oblasti od rodinných domkù
až po rozsáhlé projekty hospodáøských a prùmyslových budov podnikù,
mìst a obcí.
Jiøí Fabián a synové, spol. s r.o.
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Únor ve videèské škole
V únoru nastává obvykle urèité zklidnìní ve školní
práci, nebo zaèíná výuka ve 2. pololetí. Jinak je tomu však
u deváákù, kteøí se definitivnì musí rozhodovat, co budou
dìlat dál. A odevzdávají k potvrzení a vyplnìní známek
pøihlášky na støední školy. Letos si mohli podat až tøi
pøihlášky na støední školy, ale ne všichni žáci toho využili.
Nové je, že je na školy posílají sami a teprve až „Zápisovým
lístkem“ potvrdí, na kterou školu pùjdou.
6. února probìhlo školní kolo Olympiády z èeského
jazyka, kterého se zúèastnilo 10 žákù z 8. a 9. tøídy. Zvítìzila
Eliška Fuksová z 9. tøídy, druhé místo obsadil Michael Sehnal
z 9. tøídy a tøetí skonèila Barbora Mièkalová z 8. tøídy.
Žáci 6. a 7. tøídy zase øešili úkoly matematické
Pythagoriády. Úèastnili se všichni žáci obou tøíd, každá tøída
mìla svou kategorii a žáci bojovali o to, aby se stali
úspìšnými øešiteli. V sedmé tøídì se úspìšnými øešiteli stali
Štìpán Baøina a Pavlína Øezníèková.
Dìti vyjíždìly i za sportem. 10. a 17. února si vyjeli
žáci 1. stupnì školy zabruslit do Rožnova pod Radhoštìm
na místní zimní stadion. Sedmáci a nìkteøí osmáci si dvakrát
zkusili nástrahy moderního sportu zvaného spinning.
Tradièních besed o knihách s paní B. Zajícovou
z rožnovské knihovny se ve videèské knihovnì zúèastnili
sedmáci a pááci.
Dìti ze druhé tøídy si chystaly práce do výtvarné
soutìže Požární ochrana oèima dìtí a Prevence úrazù.

Chlapci a dìvèata z 8. a 9. tøídy si vyslechli pøednášku
na téma poruchy pøíjmu potravy.
Jaromíra Peèalková
Bruslení
Bruslení je krásná vìc,
nepotøebujeme k tomu kopec.
Vezmeme si hokejky,
budeme støílet do branky.
Vojtìch Hýža (3. tøída)

Jak jel celièký 1. stupeò navštívit zimní stadion
v Rožnovì pod Radhoštìm
První stupeò se vypravil na zimní stadion v Rožnovì pod
Radhoštìm. Všichni to prožívali skvìle, až na pár jedincù. Pády?
Tak ty tam nebyly skoro žádné a hlavnì se nikomu nic nestalo. Bylo
tam tolik zábavy, že ještì v autobuse si všichni povídali jen
o bruslení. Tato událost se uskuteènila 10. a 17. února na zimním
stadiónu v Rožnovì pod Radhoštìm. Už teï se skoro všichni tìšíme
na další bruslení. A takový malý dodatek, mé hodnocení je to
nejlepší.
Iveta Fabiánová (4. tøída)

Lyžovali jsme se sluníèkem
Devìt dìtí z naší MŠ v dobì od 16.2-20.2 ve Ski
areálu Bílá se zúèastnilo lyžaøského kurzu pod názvem
“ Lyžujeme se sluníèkem “. Organizátorem byl Beskyd s r.o.
Každé ráno v 7:15 hod. jsme nasedali do svozového
autobusu u ZŠ. Další malí lyžaøi pøisedali v Zubøí, Rožnovì a
Horní beèvì. Na místì byly dìti rozdìleny do družstev podle
svých schopností a nìkterým dìtem byly zapùjèena lyže a
lyžáky. Následovala rozcvièka pøi písnièce a družstva se
støídala v pøezouvání.

Naše tøi dìti s družstvem “koníèkù” pod vedením
instruktorek se vydaly hned na velkou sjezdovku. Instruktorky
pilnì sbíraly z první jízdy na vleku “odpadlíky” ze závìjí, až se
všichni dostali až nahoru.Dolù se pohybovaly ve formaci hada,
který se vlnil ze svahu.
Ostatní dìti s družstvem “opièek” se uèily ovládat lyže
v lyžaøské školièce. Projíždìly branky, uèily se zatáèet. Zvládly
jízdu do kopce na lanì.
Po hodinì výcviku si dìti odpoèinuly na chatce
u zasloužené svaèiny a teplého
èaje. Po doplnìní energie další
hodina tréningu.
Do školky jsme se vraceli
po poledni unaveni a spokojeni.
Cesty autobusem byly celý týden
dost nároèné, vzhledem k bohatým
snìhovým nadílkám. Všechny dìti
se na další den vždy tìšily.
V Pátek byl ukonèen kurz
závodem ve “sjezdu” mezi
pøekážkami, rozdáváním diplomù
a èokoládových medailí. Rodièe
mìli možnost se na dìti pøijít
podívat a povzbudit je.
Protože sluníèko, slíbené
v názvu kurzu, se našeho lyžování
nemìlo šanci pøes vytrvalou
chumelenici zúèastnit, sluníèek
bylo na sjezdovce plno. Staèilo se
jen podívat, jak záøily šastné nad
tím, co za celý týden dokázaly. Jen
od nás jich záøilo devìt.
Jitka Kadlubiecová
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Jarní èást sezony 2008/2009 zaèíná
Milí ètenáøi zpravodaje, zimní pøestávka byla velmi dlouhá, ale jaro už klepe na dveøe a sním také nové mistrovské zápasy
našich tøí fotbalových družstev – mužù, dorostu a pøípravky. Muži hrají Støedomoravskou 1.A tøídu, skupinu A. Dorost pùsobí
v Okresním pøeboru dorostu, ve skupinì B. Pøípravka starších žákù soutìží v okresním pøeboru pøípravky starších žákù, ve skupinì C.
Vìøím, že budete držet palce všem našim fotbalistùm, zejména tìm nejmenším, aby se jim na jaøe daøilo a také – aby se všem
vyhýbala zranìní. V tomto èísle zpravodaje Vám pøináším mimo jiné to hlavní – rozlosování mistrovských soutìží všech našich tøí
družstev, jak jsem pøed mìsícem slíbil.
Aktivním fotbalovým fanouškùm a také hráèùm srdeènì dìkuji za mnohaletou podporu a slova uznání, taktéž vedení TJ
Vidèe patøí dík za výbornou spolupráci. Totiž po 12 letech Vás pøi domácích zápasech mužù 1.A tøídy bude vítat od mikrofonu již
nìkdo jiný. Mému zatím neznámému nástupci pøeji, a se mu tato zajímavá dobrovolnická funkce líbí.

DATUM
22.3.
28.3.
4.4.
12.4.
18. -19.4.
25. - 26.4.
2. - 3.5.
9. -10.5.
16. -17.5.
23. - 24.5.
30. - 31.5.
6. - 7.6.
13.6.

MUŽI
Lideèko - V
V - Lukov
V - Brumov B
Val.Bystøice - V
V - Juøinka
Podk.Lhota - V
V - Lùžkovice
Nedašov - V
V - Dolní Beèva
Pøíluky - V
V - Lhota u Vs.
Hrachovec - V
V - Hutisko

MISTROVSKÉ SOUTÌŽE TJ Vidèe - JARO 2009
DOROST
PØÍPRAVKA STARŠÍCH ŽÁKÙ
Ne - 15:00
So - 16:00
So - 16:00
Ne - 16:30
Lhotka n. B. - V Ne - 14:00
Polièná B - V
Pá - 17:00
So - 16:30
V - Zubøí
Ne - 10:00
Chorynì - V
U
Ne - 16:30
Horní Beèva - V So - 16:30
V - Hutisko
So - 13:30
So - 16:30
Krhová - V
U
Hrachovec - V So - 13:30
Ne - 16:30
Chorynì - V
U
Zubøí - V
So - 14:30
So - 16:30
V - Vigantice
Ne - 10:00
V - Polièná B
So - 13:30
So - 16:30
volno
V - Chorynì
So - 13:30
So - 16:30
Jablùnka - V
Ne - 10:00
Hutisko - V
So - 13:00
So - 16:30
V - Val.Bystøice Ne - 10:00
V - Hrachovec So - 13:30
So - 16:30
V - Zubøí
So - 13:30

tjvidce@seznam.cz
NT 29.4. + 13.5. + 20.6.

NT 30.4. + 7.5.

U = bude upøesnìno
© 9.3.2009 – Petr Liška
NT 30.4. + 7.5.

fotbalová skøíòka v centru obce,Videèský zpravodaj 1x/mìsíc; www.vidce.cz - sekce fotbal;
pondìlní VALAŠSKÝ DENÍK

K rozpisu je tøeba dodat, že byl tvoøen podle oficiálního rozlosování KFS Zlín a OFS Vsetín. Samozøejmì zmìny v pøípadì
nepøíznivého poèasí nebo po domluvì soupeøù jsou vždy možné a hráèi se je dozvìdí od svých trenérù nebo pøedsedy TJ Vidèe
p. Petra Jurèi. Je vysoce pravdìpodobné, že zejména venkovní zápasy dorostu doznají zmìn v pøípadì, že se jejich èasy budou
pøekrývat s venkovními herními èasy mužù.
Mgr. Petr Liška

Karneval 2009
Dìtský karneval, který již dlouhou øádku let pro dìti
pøipravujeme, se letos konal v sobotu 28. února. Tato akce pro dìti
ve vìku od 0 do 100 let každoroènì zaplní sál do posledního
místeèka. Ani ten letošní nebyl vyjímkou.
Èlenky kulturní komise celou akci peèlivì a s patøièným
pøedstihem pøipravily. O nádhernou výzdobu sálu se již tradiènì
zasloužila paní Zdeòka Holišová. A protože karneval si nikdo
neumíme pøedstavit bez tomboly, cen pro nejlepší masky a odmìn a
mlskù pro všechny dìti, které pøišly, požádali jsme firmy i rodièe
o sponzorské dárky. Jako každoroènì byli naši sponzoøi velmi štìdøí,
za což jim ještì jednou všem velmi dìkujeme.
Nemùžeme zapomenout na podìkování panu Vladanovi
Lenomarovi, který celé odpoledne neúnavnì a skvìle moderoval a
staral se o tu správnou atmosféru výbìrem tìch nejlepších hudebních
“pecek”, pøi kterých se nejen dìtem dobøe tancovalo.
I letos se to v sále hemžilo nepøeberným množstvím
pøekrásných masek, na kterých si daly maminky a babièky velmi
záležet. Každá maska dostala nìco na mlsání a dvacet nejlepších,
které zodpovìdnì vybrala porota z øad rodièù, hezký dárek. A pak už
se jen tancovalo, povídalo a soutìžilo.
Na úplný závìr karnevalu si všechny dìti zahrály oblíbenou
“židlièkovanou” a rozešly se domù.
Nìkteøí rodièe se ještì chvíli zdrželi a spolu s poøadateli si
užili malé diskotéky. Letošní karneval se velmi vydaøil a ještì jednou
dìkujeme všem, kdo jakkoli pøispìli k jeho zdárnému prùbìhu.
Na závìr bych chtìla upozornit, že nìkterá holèièka

urèitì postrádá rùžový svetøíèek a tmavì modré palèáèky velikost cca 1 - 2
roky. Obleèení èeká na svou majitelku na OÚ u paní Kramolišové.
Za team poøadatelù Pavla Mlnaøíková

Nejlepší masky byly odmìnìny dáreèkem
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