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Obec Vidče

Slovo starosty
Milí Vidčané,
před několika dny jsme vstoupili do nového roku 2020.
Rád bych Vám popřál, aby byl pro Vás tento rok klidný
a úspěšný. Ať Vás v něm provází zejména zdraví, štěstí,
pohoda a splněná přání.
V říjnovém vydání obecního zpravodaje jste byli
seznámeni s projekty, které se v roce 2019 podařilo
zrealizovat. Nicméně některé projekty nebyly v té době
ještě dokončeny. Jednalo se o Rekonstrukce stávajícího
škvárového hřiště na hřiště s umělým povrchem
a Zajištění sesuvného svahu – lokalita Vidče – Fabián.
Oba tyto projekty byly dokončeny v měsíci listopadu
a slouží již svému účelu. Zároveň byly oba projekty
spolufinancovány z dotačních prostředků. Posledním
projektem ve fázi realizace byla stavba bytů v budově
pošty. Tento projekt se dostal do časového skluzu
zejména z důvodu statického posouzení stropů a s tím
spojených
stavebních
opatření
v
prostorách
nad vstupní chodbičkou na poštu. Stavba bytů bude
dokončena v průběhu měsíce února.
Nyní bych Vás rád seznámil s přehledem projektů,
které plánujeme realizovat případně připravovat v roce
2020:
I. etapa výstavby chodníků – v letošním roce je
jednoznačnou prioritou výstavba cca 1 450 m chodníků
od Křižnic (most u vodojemu Hradisko) po autobusovou
zastávku u Křižana. Jelikož se bude jednat o velice
nákladnou stavební akci (projekční rozpočet 25 mil.
Kč), je její realizace závislá na úspěšném vyhodnocení
žádosti o dotaci ze strany Státního fondu dopravní
infrastruktury. Zda jsme mezi podpořenými projekty, se
dozvíme na přelomu měsíců února a března. Následně
budete informováni v nejbližším vydání obecního
zpravodaje.

Revitalizace víceúčelových hřišť ve sportovním
areálu Na Sahaře – obě víceúčelová hřiště sloužící
zejména k hraní tenisu široké veřejnosti a hodinám
tělesné výchovy základní školy jsou v provozu
od roku 2009, přičemž životnost povrchu u takovýchto
hřišť se pohybuje kolem 10 až 12 let. Povrch hřišť je
potřeba dokonale vysát od vydroleného pryžového
granulátu, doplnit polyuretanovým pojivem a pryžovým
granulátem a nalajnovat čáry hřišť na jednotlivé sporty.
Tento
projekt
bude
opět
realizován
pouze
za předpokladu, že obdržíme dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj.
Oprava cest – také v letošním roce plánujeme
pokračovat v opravách obecních cest. Po skončení
zimních měsíců rozhodne zastupitelstvo obce o tom,
které úseky místních komunikací budou opraveny
a kolik bude na tyto opravy uvolněno financí.
Letos také proběhnou projekční přípravy investičních
akcí, jenž bychom chtěli realizovat v příštích letech.
Konkrétně se jedná o projektovou dokumentaci
pro územní řízení a stavební povolení k výstavbě II.
etapy chodníků (od bývalé dřevovýroby Portáš
po základní školu). Dále o projektovou dokumentaci
pro výstavbu vodovodu v lokalitě Bukovina a Uhliska,
a také projektovou dokumentaci pro výstavbu
cyklostezky, která propojí naši obec se sousední obcí
Střítež nad Bečvou (od bývalé dřevovýroby Portáš
po novou cyklostezku ve Stříteži nad Bečvou).
Mgr. Pavel Drda, starosta

Workoutové hřiště ve sportovním areálu Na Sahaře –
co to vlastně workoutové hřiště je? Jedná se o soustavu
hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých prvků
sloužící k cvičení zejména s vlastní vahou. Tento prvek
bude pořízen pouze za předpokladu, že obdržíme dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj.

1

1/2020 Zpravodaj obce Vidče

Zprávy z Rady obce

Usnesení č. 15/2019 ze dne 11. 12. 2019

134/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
135/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 14 ze schůze rady obce
Vidče ze dne 13.11.2019.
136/2019 Rada obce Vidče schválila rozpočet MŠ Vidče
na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022.
137/2019 Rada obce Vidče schválila odpisový plán MŠ
Vidče na rok 2020.
138/2019 Rada obce Vidče schválila rozpočet ZŠ Vidče
a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022.
139/2019 Rada obce Vidče schválila odpisový plán ZŠ
na rok 2020.
140/2019 Rada obce Vidče schválila účelové dary
pro ZŠ Vidče.
141/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
mimořádnou odměnu ředitelce MŠ ve Vidči
vyhodnocenou dle Zásad pro poskytování odměn
ředitelům
příspěvkových
organizacích
–
škol
a školských zařízení zřizovaných obcí Vidče.
142/2019 Rada obce Vidče schválila cenovou nabídku
na realizaci dopravního značení v lokalitě Kutiska.
Firmou NVBLINE s.r.o. bude dodán a nainstalován
zpomalovací práh a dodáno a nainstalováno 8 ks
dopravních značek s omezující rychlostí 30km/hod.
143/2019 Rada obce Vidče schválila Smlouvu o dílo
uzavřenou s firmou ASPHA oběhová hospodářství
s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno-střed

na akci „Sběrný dvůr Vidče“ a pověřuje starostu obce
smlouvu o dílo podepsat.
144/219 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 na adrese 756 53
Vidče 252. Zároveň pověřuje starostu obce smlouvu
o budoucí smlouvě podepsat.
145/2019 Rada obce Vidče schválila žádost Valašské
rally s.r.o. na povolení průjezdu rychlostní zkoušky
motoristického podniku Valašská rally 2020.
146/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila Plán
zimní údržby obce na období 2019-2020.
147/2019 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem výše uvedené veřejné
zakázky bude firma HRABOVSKÝ s.r.o., Náměstí 75/15,
757 01 Valašské Meziříčí. Rada obce zároveň schvaluje
Smlouvu o dílo s firmou HRABOVSKÝ s.r.o. a pověřuje
starostu obce smlouvu podepsat.
148/2019 Rada obce Vidče schválila Dodatek č. 2
na dobu určitou do 31.3.2020 ke Smlouvě o nájmu
s paní J.F. a pověřuje starostu obce Dodatek č. 2
podepsat.
149/2019 Rada obce Vidče schválila žádost o slevu
ve výši 50 % za pronájem sálu a vestibulu KD ve Vidči
pro pana J. F.
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 10/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2019
97/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
10. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení paní Kateřina Němcová, Mgr. Šárka
Pavlíčková a ověřovatelé zápisu: Oldřich Bury, Ing.
Karel Malík, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
98/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 22. 10. 2019.
99/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 9.–10. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
100/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019
do 30. 11. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 30. 11. 2019 bez připomínek.
101/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové
opatření č.5 rozpočtu obce za rok 2019 dle přílohy číslo
1.
102/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce
na rok 2020 dle přílohy číslo 2 a rozpočet sociálního
fondu ve výši 55 000 Kč.
103/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Vidče pro roky 2021
– 2022 dle přílohy číslo 3.
104/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
2

inventarizační komisi ve složení: paní Renáta Fabiánová
(předseda komise), Mgr. Petr Kopecký, Ing. arch. Alice
Valčíková (členové komise) pro provedení inventarizace
majetku obce Vidče za rok 2019. Podklady připraví
účetní obce Ing. Veronika Gerlová.
105/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje plán
práce zastupitelstva obce na rok 2020.
106/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje pozemku v majetku obce p.č. 2823/12 (trvalý
travní porost) o výměře 139 m2 a pověřuje starostu
obce záměr prodeje pozemku zveřejnit na úřední desce.
107/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání
nabídky na koupi pozemku p.č. St. 105/1 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 333 m2, jehož součástí je
objekt bydlení (hospoda) č.p. 40, pozemku p.č. St.
105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1019 m2,
jehož součástí je jiná stavba (příslušenství hospody)
bez č.p., pozemku p.č. St. 105/3 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 383 m2, jehož součástí je rodinný
dům č.p. 165, pozemku p.č. 262 (zahrada) o výměře
543 m2 a pozemku p.č. 264 (zahrada) o výměře 712 m2
v katastrálního území Vidče v dohodnuté výši
s platností nabídky do 31. 1. 2020.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce
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Člověk v tísni nabízí dluhové poradenství nově
i v obci Vidče

Problematika dluhů a exekucí je v české společnosti
stále velkým tématem a nejinak je tomu v rámci
okresu Vsetín. Obec Vidče se dohodla na spolupráci
se společností Člověk v tísni, o.p.s., která se
dluhovému poradenství věnuje již více než 11 let.
V rámci dluhového poradenství poskytuje Člověk v tísni
všem lidem bez rozdílu komplexní péči. Se zájemci
o dluhové poradenství jsou řešeny příčiny vzniku
předlužení, orientace a zmapování celé situace, podpora
v komunikaci s věřiteli a exekutory, podávání návrhů
na zastavení neplatných exekucí. Člověk v tísni má
rovněž od Ministerstva spravedlnosti ČR potřebnou
akreditaci ke zpracování a podávání insolvenčních
návrhů – pomoc je poskytována nejen v rámci přípravy
a podání návrhu na oddlužení (lidově osobní bankrot),
ale také v průběhu oddlužení.
„Začátkem června 2019 vstoupila v platnost novela
insolvenčního zákona. Věříme, že nové podmínky
pro vstup do oddlužení otevírají dveře většímu počtu
předlužených lidí. Naše vize je se co nejvíce přiblížit

předluženým lidem a nabídnout jim pomocnou ruku
v řešení jejich nelehké životní situace. Nabízíme proto
možnost konzultací přímo v místě bydliště, kdy
docházíme za konkrétními lidmi,“ uvádí Jiří Janko,
který má dluhové poradenství na Valašsku
za organizaci Člověk v tísni na starosti.
Dluhové poradenství je nabízeno DISKRÉTNĚ
(popřípadě anonymně) a BEZPLATNĚ (což zahrnuje také
návrhy na oddlužení) a to nejen v místě bydliště.
Od čtvrtka, 23. 1. 2020 mohou lidé využít dluhové
poradenství také v prostorech vestibulu Kulturního
domu (Vidče 96), kde bude dluhový poradce přítomen
každý týden od 9 do 12 hodin.
Před návštěvou poradny doporučujeme předchozí
telefonické objednání. Ve Vidči a okolí působí Mgr. Jiří
Janko (email: jiri.janko@clovekvtisni.cz, telefon:
777 499 477), který se této problematice věnuje již
řadu let. Neváhejte se obrátit o radu či pomoc. Nikdy
není pozdě a můžeme Vám pomoci najít řešení.

Prosinec v základní škole
Prosinec už od svého začátku zavál do videčské školy
adventní a následně i vánoční atmosféru. To, že se blíží
nejkrásnější svátky roku, umocnila i vánoční výzdoba
ve třídách a také některé aktivity byly laděny vánočně.
Na úvod zmíním sportovní akci z konce listopadu, kdy
tým borců videčské školy ve složení Richard Křenek,
Tomáš Kozák, Matouš Gerla (všichni 6. třída),
Ondřej Špak, Tomáš Kraus, Adam Merta, Jan Mičkal,
Martin Rohleder, Daniel Žitník, Petr Urban (všichni
7. třída) bojoval v okrskovém kole ve florbalu na Dolní
Bečvě, odkud se chlapcům podařilo postoupit do kola
okresního. To se konalo ve Vsetíně, kde se našemu
týmu už tolik nedařilo a do kraje nepostoupil. Přesto
hoši předvedli skvělý výkon, za který děkujeme!
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2. prosince zavítali předškoláci z MŠ Vidče za svými
o rok staršími kamarády do 1. třídy paní učitelky
Vladislavy Slámové, aby zjistili před blížícím se zápisem
a samotným zahájením povinné školní docházky, jak to
vlastně ve škole vypadá a co je čeká.
3. prosince žáčci 1.-4. třídy v doprovodu svých třídních
učitelek zavítali do Nového Jičína na pohádkové
divadelní představení s písničkami s názvem
„Strašidelný mlýn“.
4. prosince vyjela paní učitelka Pavla Smílková
s vybranými žáky ze 4. třídy do Zubří zahrát si turnaj
v miniházené, v němž jde hlavně o zdokonalení
dovedností v tomto týmovém sportu. Téhož dne podnikli
druháci a třeťáci s paními učitelkami Dagmar
1/2020 Zpravodaj Obce Vidče

Plesníkovou a Dagmar Hladkou
exkurzi do valašskomeziříčského
Ovocentra, kde se děti setkaly
s Mikulášem, andělem a čertem.
5. prosince vystoupila Valašenka
v rožnovském Valašském muzeu
v přírodě na akci s názvem
„Mikulášský podvečer“.
O další mikulášskou akci, která
má na naší škole již svoji tradici,
se 6. prosince postarali žáci 9.
třídy s paní třídní učitelkou
Šárkou Pavlíčkovou. V krásných
kostýmech
Mikuláše,
andělů
a čertů navštívili dopoledne děti
v místní mateřské škole, potom
prošli jednotlivé třídy 1. stupně
základní školy a pro žáky 2.
stupně
uspořádali
během
závěrečných vyučovacích hodin
sportovní
aktivity
ve
školní
tělocvičně. Žákům 9. třídy tímto
děkujeme za promyšlené a vzorně
naplánované
mikulášské
dopoledne!
Na 9. prosinec pozvala paní
učitelka Alena Cábová do 8. třídy Vanetu Zvoníčkovou
z valašskomeziříčského Klubu Most, která se v besedě
s názvem „Kreativní myšlení“ snažila přimět žáky dívat
se na svět a přemýšlet o věcech trochu jinak, zkrátka
kreativně.
10. prosince proběhl ve 3. třídě vánoční jarmark
pod organizačním vedením paní třídní učitelky Dagmar
Hladké a samozřejmě za velké spolupráce a podpory
rodičů a prarodičů dětí. Celá škola měla možnost
pochutnat si na sladkých, slaných, pečených či
smažených dobrotách a také si zakoupit různé výrobky.
Výtěžek z jarmarku putuje do zlínské ZOO na mláďata
tygra ussurijského.
11. prosinec byl výjezdní den pro žáky 5. a 6. třídy.
Každá třída se však vypravila někam jinam. Páťáci
s panem třídním učitelem Markem Janovským a paní
učitelkou Dagmar Kovářovou zavítali do ostravského
Malého Světa techniky, který si prohlédli spolu
s průvodcem, z výšky 80 metrů Nové radnice měli
možnost vidět Ostravu a exkurzi zakončili procházkou
vánočními trhy. Šesťáci s paní třídní učitelkou Šárkou
Pekařovou a paní učitelkou Vladimírou Mertovou
navštívili Bratislavu, kde si prošli okolí Bratislavského

hradu a katedrály sv. Martina, dále jejich kroky zamířily
na vánoční trhy a díky dobrému počasí mohli shlížet
na Bratislavu z 95 metrů vysoké vyhlídkové věže UFO.
Dopoledne 13. prosince strávila paní učitelka Dagmar
Plesníková
se
svojí
2.
třídou
v Pohádkovém centru rožnovských
Pivních lázní.
16. prosince si žáci 6. třídy s paní
třídní učitelkou Šárkou Pekařovou
a ve spolupráci s rodiči a prarodiči
přichystali také vánoční jarmark, během
kterého
nabízeli
spoustu
dobrot
k snědku a také krásné ručně vyráběné
vánoční dekorace. Výtěžek z této akce
byl předán Elišce Marshavellové z Vidče.
20. prosince proběhly ve škole v duchu
Vánoc třídnické hodiny s předáváním
přání a vánočních dárků a pak už se
žáci i ostatní zaměstnanci školy
rozprchli užít si vánočních prázdnin
v kruhu svých nejbližších.
Mgr. Alena Cábová
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Okénko do mateřské školy
Vánoce v mateřské škole
Berušky v čertí škole
Letos malé děti prošly pod vedením paní učitelky Aleny
Petruželové „Školou pro malé čertíky“.Učily se přikládat
do ohně polínka, prskat jako jiskřičky, počítat a loupat
brambory, udělat pořádný čertovsko-kyselý šklebík při
jídle zelí. Jak se čertíci umí poprat, to dětem šlo
náramně. Ale také se naučily čertovský taneček
a říkanky. Celé čertování děti předvedly na Mikulášské
besídce, přidaly písničky zimní i vánoční. A bylo milo
a veselo. Rády bychom popřály všem pevné zdraví
a s dětmi hodně radosti.
Jitka Kadlubiecová
V prosinci měli staršáci spoustu práce. Děti vytvářely
přáníčka, pekly perníčky a chodbami se linula vůně
Vánoc. Začátkem prosince ale zaklepal na dveře
v mateřské škole pan Svatý Mikuláš, aby se přišel
zeptat dětí, jestli byly hodné.
V pátek dopoledne přiletěl do třídy houf čertů
a krásných čertic, kteří děti patřičně postrašili. Za nimi
další Mikuláš a krásní andělé s dvěma koši dárků.
Dětičky z menšího oddělení seděly přilepené na lavičce
u paní učitelky. Děti odvážně zazpívaly písničku
a nakonec krásné čertice udělaly
z mikulášské
návštěvy velkolepou taneční párty. Letošního Mikuláše
pro nás připravily děti z deváté třídy, za což jim a jejich
paní učitelce Šárce Pavlíčkové patří srdečný dík, byli
opravdu moc krásní a zahráli své role bezvadně. Tímto
bych chtěla poděkovat i panu řediteli Chrásteckému,
že nám čerty půjčil a že s námi spolupracuje.
Po Mikuláši děti nazdobily venkovní vánoční stromeček
sušenými pomeranči a červenými mašličkami. Poté
nacvičovaly besídku, která byla letos celá o čertíkách
a pekle, neboť v naší třídě Sluníček máme letos 22 čertů
a 5 čertic. Maminky připravily dětem fantastické
kostýmy a na besídku
se
dostavilo
tolik
diváků, že třída jako
každoročně
praskala
ve švech.
17.
prosince
přišel
Ježíšek do MŠ a nadělil
dětem
nové
dárky
do školky.
S dětmi jsme si udělali
poslední
slavnostní
vánoční oběd v roce
2019, ukázali valašské
tradice a krásně jsme se
v
pátek
20.12.
rozloučili.
Ježíšek nezklamal, když
dětem kráte po Štědrém
dnu
nadělil
krásné
sněhové vločky, aby
mohly sáňkovat a užít si
zimních radovánek.
Šťastný nový rok všem
přeje kolektiv mateřské
školy.
Bc. Pavlína Parks
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Místní knihovna
Ve středu 11. prosince 2019 jsme se opět sešli
v knihovně se známou bylinkářkou paní Vandou
Vrlovou. Tématem našeho setkání a povídání byl Advent
a blížící se Vánoce. Povídali jsme si nejen o různých
zvycích, které jsou spojovány právě s tímto obdobím, ale
i
o různých receptech na vánoční dobroty. Knihovnou se
nesla vůně čaje z devatero kvítí, který pro nás opět
připravila paní Vrlová. Došlo i na zdobení perníčků,
které nenazdobené přinesly některé z posluchaček. Toho
se s vervou ujaly děti. A ty co nazdobily si také i hned
snědly. Velkým překvapením pro všechny byla návštěva
Mikuláše, který mezi nás zavítal z vánoční besídky
v mateřské školce. Přinesl s sebou velkou knihu hříchů
a dobrých skutků, ve které četl pro pobavení všech
o paní knihovnici a paní Vrlové. A protože obě žádné
velké hříšnice nebyly, dostaly obě od něj i malý dáreček.

Předvánoční pohodu v knihovně si užívaly děti ze školní
družiny při svých pravidelných středečních návštěvách.
Povídali jsme si nejen o nových knížkách
v knihovně, ale děti se pustily do kreslení vánočních
přání. Přáníčka se jim moc povedla, a tak jsme je použili
i k výzdobě knihovny.
Božena Zajícová

K příjemné atmosféře večera přispěly i koledy, které
jsme si s chutí zazpívali za klavírního doprovodu paní
Pavlíny Parks. Koledou a s přáním všeho dobrého jsme
se rozloučili s paní Vrlovou a budeme se těšit na další
setkání v novém roce 2020.
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Inzerce

Tělovýchovná jednota Vidče
Stolní tenis TJ Vidče
Vánoční turnaj amatérů 2019
Tradiční turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu
se konal v pátek 27.12.2019 v herně na SAHAŘE.
Zúčastnilo se celkem 41 hráčů. Z toho 22 mužů , 3 ženy
a 16 dětí. Zejména počet dětí byl pro organizátory
příjemným překvapením.
Muži hráli v 5 skupinách, kde z každé skupiny
postupovali 2 nejlepší do finálové skupiny. Zde se hrálo
systémem „každý s každým“ . Po opravdu napínavých
a vyrovnaných zápasech bylo konečné pořadí
následující:
1.místo Bednarík Milan
2.místo Kuběj Miroslav
3.místo Vaníček Martin
Dále – 4. Kratochvíl Milan, 5. Křenek Pavel, 6. Mičkal
Radek, 7. Vávra Petr, 8. Bolf Petr, 9. Janeček Petr,
10. Urban Vladimír.
Ženy se oproti očekávání zúčastnily pouze
a po vzájemných utkáních bylo pořadí následující:

tři

Pro velký počet zúčastněných a taky z důvodu pozdního
příchodu některých „spáčů“ jsme museli v kategorii dětí
přistoupit k vyřazovacímu pavouku. Hráči byli nasazeni
podle loňských výsledků a následně se hrály 2 skupiny
– vítězové a poražení. Konečné pořadí vypadalo takto:
1.místo Nový Matěj
2.místo Urban Alexandr
3.místo Mičkal Jan
Další hráli : Hanáček Jáchym, Vaníček David, Mičkal
Filip, Onderka Adam, Urban Šimon, Hanáček Pavel,
Vaníčková Veronika, Kratochvíl Daniel, Hanáčková
Johana, Machálek Daniel, Janeček Tomáš, Machálek
Jiří, Onderková Viktorie.
Hráči měli k dispozici občerstvení v podobě guláše, piva,
domácího cukroví a slivovice.
Děkuji sponzorům firmě Hajdík, Cobbler
a Martině Frňkové za uvaření skvělého guláše.

s.r.o.

Budeme rádi, když se za rok opět sejdeme v tak hojném
počtu.
Petr Kubját

1.místo Nová Michaela
2.místo Kolibalová Dana
3.místo Vaníčková Veronika
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