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Ve Vidči se bude stavět další chodník
V průběhu měsíce července obdržela naše obec skvělou
zprávu – žádost o dotaci na výstavbu chodníků
ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury byla
zařazena mezi podpořené projekty a v příštím roce tak
ve Vidči “vyroste” podél hlavní silnice III. třídy č. 4868
další kilometr chodníku. Jedná se konkrétně o úsek
od domu č.p. 86 manželů Drozdových po ulici
“U Valacha”. Součástí projektu jsou i dvě nové
autobusové zastávky u základní školy a lávka pro pěší
přes potok Maretka rovněž pod základní školou.
Předpokládané investiční náklady na tuto stavbu jsou
vyčísleny na 24 912 134 Kč, z toho částku
16 484 270 Kč pokryje dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.

pozemků, jenž se stavba dotkne, za vstřícnost a ochotu
dohodnout se na podmínkách provedení stavby –
bez Vás by tento úsek chodníku nikdy nedostal zelenou.
Naše snaha zajistit bezpečnost chodců tímto nekončí
a již nyní je vyprojektován další úsek chodníku od ulice
“U Valacha” k domu č.p. 315. Nyní čekáme
na stanoviska dotčených orgánů a v průběhu měsíce
září bychom chtěli podat na stavební úřad žádost
o stavební povolení a následně žádat o dotaci.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Touto cestou bych rád opakovaně
poděkoval všem majitelům soukromých

Telefonní čísla
OÚ Vidče
Upozorňujeme občany, že od 1. března
2022 jsou v platnosti nová telefonní čísla.
Pevné linky byly k tomuto datu zrušeny.
Mgr. Pavel Drda
starosta
724 180 310
Milena Dudová
místostarostka
602 716 368
Ing. Veronika Gerlová
ekonomka
734 125 804
Ing. Svatava Minarčíková
matrikářka, evidence obyvatel
734 125 750

Svoz velkoobjemového
odpadu
Oznamujeme
občanům,
že
svoz
velkoobjemového
a
nebezpečného
odpadu bude probíhat v sobotu 8. října
2022 v době od 8.00 h do 14.00 h.
Sběrná místa zůstávají nezměněna.
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Výpis z usnesení č. 31/2022 ze zasedání zastupitelstva obce dne 22. 6. 2022
317/2022 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 39,
odst. (11) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů projednalo a bere
na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko za rok 2021 a Zprávu
č. 388/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880.
318/2022 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 39,
odst. (8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů projednalo a bere
na vědomí předloženou Zprávu Revizní komise Sdružení
obcí Mikroregionu Vsetínsko o výsledku kontroly
hospodaření s majetkem Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko a jeho finančními prostředky za rok 2021.
319/2022 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregionu
Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 za rok 2021
a zprávu č. 379/2021/EKO o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Sdružení Mikroregionu Rožnovsko
za rok 2021, která tvoří přílohu závěrečného účtu.
320/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje uzavření

Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě dle přílohy č. 3 tohoto usnesení mezi
Obcí Vidče a panem P. M. a panem J. M. Předmětem
smlouvy je prodej obecních pozemků p.č. 2823/10 díl d)
(ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 26 m2, jenž
vznikl
oddělením
z
pozemku
p.č.
2823/10
geometrickým plánem číslo 1685-388/2021 a p.č. 1548
díl c) (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 9 m2, jenž
vznikl oddělením z pozemku p.č. 1548 geometrickým
plánem číslo 1685-388/2021 za kupní cenu stanovenou
odhadem tržní ceny nemovitostí do vlastnictví pana
P. M. a pana J. M. a zřízení služebnosti inž. sítě
splaškové kanalizace ve prospěch obce Vidče – rozsah
a uložení kanalizačního řádu v pozemcích p.č. 1524/3,
p.č. 1526/1, p.č. 1526/2, p.č. 1526/3 a p.č. 1526/5
je
zakresleno
v
geometrickém
plánu
číslo
1228-7084/2013 ze dne 14. 2. 2013. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce Kupní smlouvu a Smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě podepsat.
321/2022 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 67
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje na volební období 2022-2026 počet
členů zastupitelstva obce Vidče na 15 (patnáct).

Výpis z usnesení č. 56/2022 ze zasedání rady obce dne 15. 6. 2022
466/2022 Rada obce Vidče schvaluje vyvěšení záměru
pachtu na pozemek p.č. 1748/3 na úřední desce.
467/2022 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o schválení účelového daru pro ZŠ od Nadačního fondu
manželů Hradilových se sídlem Na Končinách 2757,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve výši 10 tis. Kč
k zajištění realizace „Exkurze žáků ZŠ 9. třídy ve Vidni“.
468/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o
umístění
stavby
č.
IV-12-8023385/Vidče,
p.č. 397/38, NNK, NNV s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na „Zařízení
distribuční soustavy“, která se nachází na pozemku
parc. č. 301 a 300/2 ve vlastnictví a v k.ú obce Vidče.

469/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017766/01
Vidče, p.č. 1503/26, NNK s ČEZ Distribuce a.s., Děčín
IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na „Zařízení
distribuční soustavy“, která se nachází na pozemku
parc. č. 2808/1 a 2807/13 ve vlastnictví a v k. ú. obce
Vidče.
470/2022 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
Časový plán obce Vidče pro provádění opatření
programu zlepšování kvality ovzduší.
471/2022 Rada obce Vidče schvaluje výměnu
zastaralého kotle a vyvložkování komína v Kino Clubu
Milano.

Výpis z usnesení č. 57/2022 ze zasedání rady obce dne 20. 7. 2022
474/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na „Zařízení
distribuční soustavy“, která se nachází na pozemku
parc. č. 2807/4 a parc. č. 2818 ve vlastnictví a v k. ú.
obce Vidče.
475/2022 Rada obce Vidče schvaluje Nájemní smlouvu
s panem Stanislavem Flachsem, Chaloupeckého
2990/10, Ostrava – Zábřeh na pronájem pozemku p.č.
301 ost. plocha a p.č. 2986 ost. plocha za účelem
umístění lunaparku a hipodromu v době konání
Videčské pouti ve dnech 5. 7. a 6. 7.
476/2022 Rada obce Vidče schvaluje Nájemní smlouvu
na část pozemku p.č. 397/66 ve vlastnictví P. D., Horní
1549, 756 54 Zubří, Z. H., 5. května 1555, 756 61
Rožnov p.R., A. P., Nikole Kramarica 002/3, Zagreb –
Velika Mlaka, Chorvatsko a S. V., Sídliště 6. května
1046, 756 54 Zubří.
477/2022 Rada obce Vidče schvaluje Pachtovní
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smlouvu na pozemek p.č. 1748/3 neplodná půda ost.
plocha o výměře 819 m2 v k. ú. a majetku obce Vidče
s paní K. J., Valašská Bystřice.
478/2022 Rada obce schvaluje Smlouvy na dodávku
elektřiny s firmou eYellou CZ, Kubánské náměstí
1391/11, 100 00 Praha 10 na dobu určitou,
tj. 24 měsíců od zahájení dodávky.
479/2022 Rada obce schvaluje Smlouvy na dodávku
plynu s firmou ARMEX ENERGY a.s., Folknářská
1246/21, 405 02 Děčín na budovy v majetku obce.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. 24 měsíců
od zahájení dodávky.
480/2022 Rada obce Vidče schvaluje záměr na směnu
pozemků p.č. 570 trv. travní porost o výměře 3 992 m2
v k. ú. a majetku obce Vidče.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce
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Rok 2021 a odpady v naší obci

Vážení občané, je za námi další rok a jde o první rok, kdy platí nový zákon o odpadech, který výrazně zpřísňuje
a omezuje nakládání se směsným odpadem. Jistě již řada z Vás slyšela, že od roku 2030 bude zakázáno ukládat
na skládky neupravený směsný odpad, tedy obsah černých a kovových popelnic, které máme každý doma
na zbytkový odpad. A není to jediné omezení. Již nyní se každý rok zdražuje a zdražovat bude ukládání tohoto
odpadu na skládku. Bohužel v našem regionu je zatím skládkování jedinou možností, jak směsný odpad odstranit.
Tedy každý rok se nám bude s naprostou jistotou odpadové hospodářství prodražovat, a to nemluvím o rostoucích
cenách energií, pohonných hmot a inflaci. Pokud nechceme platit ještě vyšší poplatek za odpady, je nutností odpady
co nejlépe vytřídit a směsného odpadu produkovat co nejméně. To se nám zatím daří, ale prostor pro zlepšení stále
existuje.
V roce 2021 jsme vyprodukovali:

Při srovnání s jinými obcemi ČR na tom díky novému systému svozu formou door-to-door a Vaší uvědomělosti
nejsme špatně. Řada obcí produkuje i více než 200 kg směsného komunálního odpadu na občana (u nás je to 120,7
kg/občan), ale jsou i obce, kde je produkce SKO pod 100 kg. Zkusme se tedy ještě jednou zamyslet, zda vše,
co končí v nádobách na SKO, tam opravdu patří a zda tento odpad není možné vytřídit a předat k využití. Nebo ještě
lépe, zda nám některý odpad musí vůbec vznikat.
Kvalitnější dotřídění odpadů bude i nutností z důvodu plnění třídících cílů, ke kterým zákon o odpadech všechny
obce a města zavazuje. Od roku 2025 musíme vytřídit 60 % komunálních odpadů a v roce 2035 to bude již 70 %.
Nejde zrovna o snadno dosažitelné cíle. V roce 2021 jsme třídící cíle plnili na 59 %. Tedy do limitu pro roky
2025-2029 nám chybí již jen krůček, ale co dále? Za neplnění těchto cílů je v zákoně stanovena penalizace
až do výše 200 000 Kč. Již nyní za nakládání s odpady obec platí ze svého rozpočtu o cca 300 000 Kč ročně více,
než vybere od nás občanů a jistě nikdo z nás nechce platit ještě více.
Jak tedy můžete vidět… Třiďme odpad! Má to smysl a nejen ekonomický.
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Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Prázdninová knihovna
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Prázdniny – pro někoho doba cestování, pro někoho
doba odpočinku a nicnedělání. V knihovně máme také
omezený provoz (knihy půjčujeme jen ve středu od 10
do 16 hodin), ale přesto se u nás pořád něco děje.
V červenci jsme se například vedle půjčování knih
pustili do revize knihovního fondu. Revize knihovního
fondu je proces, při kterém se porovnává skutečný stav
knihovních jednotek ve fondu se stavem evidence
a výpůjček. Revize se provádí v intervalech stanovených
zákonem podle počtu svazků. Výsledkem revize je
typicky
zjištění
počtu
ztracených
dokumentů
a dokumentů vhodných k vyřazení z fondu.
Pro videčskou knihovnu platí interval 5 let. A tak
s velkou pomocí pracovníků z Městské knihovny
v Rožnově pod Radhoštěm jsme knihy zkontrolovali
a spočítali okolo 7000 svazků, která naše knihovna
vlastní. A jaký byl výsledek našeho snažení? Zjistili
jsme, že se nám z celkového počtu někde zatoulalo jen
9 svazků, které se určitě časem najdou, a vyřadili jsme
pro opotřebovanost a zastaralost 330 knih.
Možná že někoho z vás bude zajímat, co uděláme s těmi
vyřazenými knihami. Tak pro ty mám
takovou
odpověď. Uspořádáme z nich prázdninovou knižní
burzu, na které si je zájemci mohou
prohlédnout
a buď koupit doslova za babku – od 1,- po 5,- Kč
za kus, nebo některé i odnést jen tak pro radost
zadarmo. Burza potrvá do konce září 2022.
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V červenci jsme v knihovně nejen revidovali
a vyřazovali, ale také nakupovali nové knihy. Přibyly
nám knihy pro malé i velké, děti i dospělé, romány
i detektivky, příběhy o dětech a zvířatech, pohádky.
Tady je jen malá ochutnávka z toho, z čeho si můžete
vybírat.
Pro nejmenší čtenáře bych doporučila knihy se zvířecími
hrdiny jako je například nemotorný žirafák Ferdík
v knize Žirafy neumí tančit, nebo malá žabka v knize
Úsměv pro žabku. Starším dětem bych doporučila
třeba dětský thriller Zahrada a legenda o zachránci,
nebo seznámení s tajemným Klub klikařů.
Pro dospělé čtenáře detektivek a thrillerů jsme
nakoupili knihy Noc od spisovatele B. Miniera
a Na špatném místě od Joy Fieldingové.
Čtenářkám bych ráda doporučila knihy s rodinnou
tématikou spisovatelky R. Colemann jako například
Kniha vzpomínek. Naladit na dobrou notu vám
pomohou i humorné knihy jako jsou třeba Domek
v Irsku či kniha Je tohle vůbec láska od Ellen
Bergrové.
Na závěr vám všem chci popřát pohodový zbytek
prázdnin a budu se těšit na vaši návštěvu ve videčské
knihovně.
Božena Zajícová
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Vzpomínka na leteckou havárii ve Vidči v roce 1950
Na jižním okraji obce Vidče se ve stráni nad cestou tyčí
pískovcový pomník s kovovou deskou, dvěma
fotografiemi a krátkým textem vytesaným do pískovce
"Zahynuli tragicky při havárii letadla dne 20. 8. 1950".
Na kovové desce je pak vyleptaná karikatura letadla
a verš "Jak orel vznesli jste se do oblak... Jak Ikar
k zemi jste klesli..." Pomník je usazen mezi dvěma
lípami které symbolizují život dvou letců, kteří zde
tragicky v srpnu padesátého roku minulého století
zahynuli.
Pomník připomíná nehodu, která se zde stala před více
než sedmdesáti lety a která si vyžádala životy dvou
mladých letců. Byli jimi Jaroslav Sypták (nar. 18. 11.
1920 v Zádveřicích) a Václav Knébl (nar. 15. 9. 1928
ve Vidči). O tom, co se toho dne u Vidče odehrálo dává
tušit fakt, že dům rodičů jednoho z letců, Václava
Knébla se nachází jen několik desítek metrů od místa
havárie.
Václav Knébl byl zaměstnán v Baťových závodech
ve Zlíně a od r. 1946 se věnoval sportovnímu létání
v aeroklubu Otrokovice. Létání ho velice bavilo, v létě
1947 se propracoval k prvním sólo letům. Celý rok 1948
pracoval v Ostravě a k létání se nedostal, následujícího
roku ale opět zahájil leteckou činnost. Pak měl opět
dlouhou, skoro roční přestávku ve výcviku. Aby si
obnovil platnost svého leteckého průkazu, letěl onoho
20. srpna 1950 s instruktorem - Jaroslavem Syptákem.
Let měli naplánován po trati Otrokovice-PřerovValašské Meziříčí-Otrokovice.
Václav byl domluven
se svým bratrem, že se během letu zaletí podívat
na rodný dům do Vidče. Paní Holubová si vzpomíná,
že před 15. hodinou uslyšela nízko nad jejich domem
přeletět letadlo a běžela domů pro maminku. Když obě
vyběhly ven, letadlo právě dělalo druhou nebo třetí
zatáčku. Její bratři již byli venku, starší bratr Jan stál
na stráni nad domem a mával. V tom okamžiku se stala
nehoda. Lze se domnívat, že posádka, tak jako v mnoha
jiných podobných případech, přecenila svoje schopnosti
a létala opravdu nízko. Není jisté, kdo v těch chvílích
letadlo řídil. Stroj v nízkém letu v zatáčce zřejmě ztratil
rychlost či sklouzl po křídle a narazil do svahu těsně
nad domem. Svou roli mohlo sehrát horké letní počasí.
To mohlo ovlivnit výkon motoru, či mohlo dojít
k náhlému poryvu větru, který přišel zrovna v tom
nejméně vhodném okamžiku, kdy byl stroj v nízké
zatáčce. Letadlo se po nárazu do země na stráni zcela
roztříštilo. Těla obou letců byla nárazem vymrštěna
z kabiny. Oba na místě zahynuli. Na místo neštěstí
se okamžitě seběhli lidé z vesnice včetně členů rodiny
pilota. Jak jim asi v těch chvílích bylo, to se lze jen
domýšlet.
Pavel Krejčí, Letecká badatelna
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Lekce společenského tance

Těšíte se na plesovou sezónu? A jak jste na tom s tancem?
Stále máte možnost oprášit si své taneční umění či naučit se základy prostřednictvím podzimního kurzu
společenských tanců ve Vidči pod vedením tanečního mistra Michala Sejkory s letitými zkušenostmi.
Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2022
Kde: KD Vidče
Kdy: 20. 9. 2022 - 22. 11. 2022, každé úterý v 18:00 h
Cena: 200 Kč za lekci/pár
Vhodné pro všechny úrovně a věkové kategorie.
Nutné je registrovat se a kurz předplatit.
Celkem cena 2 000Kč za pár za 10 lekcí. V případě zájmu
kontaktujte lektory a bude Vám zaslán odkaz na registraci
a platbu.
Tel: 605 156 560, 775 050 011
michal@sejkorka.cz

Fotbal TJ VIDČE
V neděli 7. 8. 2022 prvním zápasem na Prostřední
Bečvě odstartoval nový soutěžní ročník 2022/2023.
První utkání se mužům v 1.A třídě skupiny „A“
Zlínského kraje moc nevydařilo a ani branky Petra
Mičkala a Dalibora Neráda nezabránily prohře 5:2.
Na podzim došlo k výrazným změnám v realizačním
týmu. Skončil trenér Jaroslav Marák a dlouholetý
vedoucí týmu Jiří Brzokoupil. Oběma velké poděkování
za jejich činnost v našem oddíle kopané. Nově se
trenérem týmu stal Milan Náměstek z Rožnova a s ním
spolupracuje v roli asistenta a zároveň vedoucího
mužstva Radim Basel. Ve 20členném kádru včele
s klíčovým hráčem kapitánem týmu Petrem Mičkalem
nedošlo k výrazným změnám. Nikdo neskončil, neodešel
a nadále stavíme tým na vlastních odchovancích.
Z dorostu dostává šanci ukázat své fotbalové umění
mezi muži pětice hráčů Jakub Němec, Filip Mičkal,
Antonín Basel, David Šimša a Lukáš Novák. Již první
kolo naznačilo, že letošní ročník bude nesmírně
výsledkově vyrovnaný. Tak ať se nám vyhýbají zranění
a fotbal baví nejen samotné hráče, ale v jejich podání
i Vás věrné videčské fanoušky.
V mládežnických kategoriích máme přihlášeny
v okresních soutěžích čtyři týmy z toho hned tři

ve sdruženém družstvu s Valašskou Bystřicí. Dorost
hrající ve Vidči ročník 2004-2007, trenéři Basel
Vladislav, Machýček Daniel a Jurča Božetěch. Starší
žáci pod hlavičkou Valašské Bystřice ročník 2008-2009,
trenéři Kopecký Radim a Mičkal Radek. Mladší žáci
hrající ve Vidči ročník 2010-2011, trenéři Vaculín Jiří
a Heryán Jan. Starší přípravku samostatně pouze Vidče
ročník 2012-2014, trenéři bratři Nerádovi Vladimír
a Petr. Nejmenší děti, mladší přípravku na podzim
bohužel v soutěžích nemáme. Důvodem je nedostatek
dětí ročníku 2014 a mladší a rovněž nedostatek
mládežnických trenérů. Ostatně problém s trenéry
mládeže není jen otázkou našeho oddílu kopané,
ale jedná se o dlouhodobý celorepublikový problém.
Pokud by se našel někdo, kdo by obětoval svůj volný
čas dvakrát v týdnu a jeden den o víkendu práci
s mládeží, je vítán a budeme za to rádi.
Srdečně Vás fanoušky kopané zveme nejen na domácí
podzimní
zápasy
všech
mužstev.
Moderně
zrekonstruovaný sportovní areál nabízí nejen fotbalovou
podívanou, ale i možnost příjemně strávit čas, posedět
a popovídat si s přáteli.

Družstvo mužů podzim 2022 ve složení – horní řada zleva trenér Milan Náměstek, Tomáš Kocián, Pavel Drda, Lukáš
Petružela, Martin Dobeš, Petr Mičkal, Petr Nerád, Dalibor Nerád, Lukáš Jurča, Petr Špůrek, asistent trenéra Jiří
Vaculín a vedoucí mužstva Radim Basel. Dole zleva David Šimša, Richard Cáb, Jakub Němec, Rostislav Babinec,
Jan Heryán, Jan Kubját, Lukáš Novák a Adam Fryšara.
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Turnaj hráčů 40+ Vidče

Jak si zpestřit fotbalem prázdninový čas bylo k vidění v sobotu 30. 7. 2022 v odpoledních hodinách ve Vidči
na Sahaře. Uskutečnil se zde turnaj hráčů 40+ let a bylo se na co dívat.
I když po celý den počasí sportu moc nepřálo, přece jen se odehrály tři kvalitní zápasy s časem 2x20 minut
a o přestávkách jednotlivých utkání ukázali své fotbalové umění i místní mládežníci.
Tělovýchovná jednota Vidče oslovila okolní oddíly z Valašské Bystřice a Rožnova pod Radhoštěm se sestavením
týmů hráčů starších čtyřiceti let.
Celkovým vítězem turnaje se stali domácí borci (nejpočetnější tým) TJ Vidče s bilancí 2 zápasy – 2 výhry 4:0 a 2:1.
Na druhém místě se umístila Valašská Bystřice, která ve vzájemném utkání dokázala těsně porazit celek Rožnova
2:1. Cenu pro nejlepšího střelce si odnesl autor tří branek Martin Dobeš.
Sychravé počasí se odrazilo
na divácké kulise a mělo
za následek i zrušení večerní
diskotéky. Škoda, neboť hráči
na hřišti i v pokročilém věku
ukázali,
že
fotbal
hrát
nezapomněli. Byla radost se
potkat po letech se spoluhráči
či odvěkými rivaly, posedět
a zavzpomínat na „staré
fotbalové časy“, a o to hlavně
v sobotu šlo.
Závěrem velké poděkování
všem, kdo se organizačně
na turnaji podíleli a přispěli
tak k vydařené sportovní akci.
Vladislav Basel
Družstvo Vidče 40+ ve složení – horní řada zleva trenér Božetěch Jurča, Roman Petružela, Miroslav Bortl, Martin
Dobeš, Vladimír Nerád, Karel Mičkal, Pavel Mandula, Libor Jurča, Dalibor Kubiš a Radek Hanáček. Dole zleva Petr
Urban, Stanislav Němec, Richard Maléř, Lumír Ondřej, Roman Žitník, Vladislav Basel, Dalibor Nerád a Petr Pavelka.
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