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Začátkem letošního roku proběhlo několik tradičních akcí.

Masopust

…str. 15 Dětské „maškarní“
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...str. 16

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává nové vydání Cebivského
zpravodaje, tentokrát pro jarní měsíce duben a květen. A v nich nás čeká spousta kulturních a společenských akcí.
Než se k jejich přehledu ale dostanu, rád bych zhodnotil akce
v uplynulých dvou měsících. Velké poděkování a uznání patří všem
26 maskám, které se zúčastnily tradičního masopustního průvodu,
protože letos jim počasí opravdu nepřálo. Dobrou náladu po dobu
průvodu udržovala kapela Amátovka, která byla jako vždy výborná. I večerní zábava se vydařila. Podobně úspěšná byla i dětská
maškarní diskotéka, kde jsme zaznamenali hojnou účast masek, a
věřím, že si to děti moc užily.
Dále bych Vás chtěl informovat, že na Valné hromadě SDH Cebiv
byl odsouhlasen nákup nového hasičského dopravního prostředku, kdy v průběhu měsíce března bude podána žádost o dotaci.
Nový dopravní prostředek by měl být pak přidělen v roce 2019.
A nyní se dostáváme k chystaným akcím. Začneme sobotou 21.
dubna, kdy chystáme slavnostní vítání nových občánků. V pondělí
30. dubna nás čeká tradiční stavění Máje s opékáním buřtů.
V sobotu 5. května k nám zavítá kolona historických vojenských
vozidel v rámci akce „Cesta za svobodou Severním Plzeňskem“.
Podrobný časový plán je uveden na dalších stránkách Zpravodaje.
Dále připravujeme oslavu Dne matek, která se bude konat
v sobotu 19. května v kulturním domě. Chtěl bych Vás také informovat, že Dámský klub připravuje program k Mezinárodnímu dni
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dětí na sobotu 26. května. Obec dále chystá ke Dni dětí zájezd na
safari do Dvora Králové, a to na sobotu 16. června. O podrobnostech zájezdu Vás budeme včas informovat.
V minulém Zpravodaji jsem Vás informoval o opravách archívu,
které jsou u zdárného konce.
V těchto dnech se v obci Bezemín provádí montáž elektrických sítí
a veřejného osvětlení. Tímto bych chtěl požádat obyvatele Bezemína o trpělivost s probíhajícími stavebními pracemi.
Dále probíhá projektová dokumentace pro tlakovou kanalizaci Cebiv.
Snad už se brzy definitivně rozloučíme se zimou a věřím, že se o
Velikonočních svátcích dočkáme pěkného jarního počasí.

S pozdravem,

Zdeněk Kovář, starosta obce

I. Usnesení ze zasedání obce

Usnesení č. 2/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 14. února 2018
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cebivi.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Kontrolu usnesení č. 1/2018.
Rozpočtové opatření č. 1/2018.
Práci výborů a komisí.
Různé a diskusi.
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B. Zastupitelé schválili:
1.
2.
3.
4.

Program jednání doplněný o bod 5.6 a 5.7.
Ověřovatele zápisu.
Finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč pro SRPŠ při ZUŠ Bezdružice.
Dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci "VO Bezemín" firmu Klempířství Karásek, Stříbro. Nabídková cena zakázky je 537
099,- Kč včetně DPH.
5. Dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci "VO Bezemín" firmu SPIE Elektrovod, a.s. Nabídková cena zakázky je 349 577,- Kč
bez DPH.
6. Odměny pro členy okrskové volební komise za proběhlou prezidentskou volbu z rozpočtu obce ve výši: 500,- Kč všem členům okrskové
volební komise, kteří pracovali v obou kolech proběhlé volby prezidenta ČR, a kteří nebyli zapisovateli nebo předsedy OVK, a 1 600,- Kč
za druhé kolo voleb všem členům okrskových volebních komisí, kteří
pracovali v obou kolech prezidentské volby.
7. Odložení žádosti o prodej p.p.č. 138/4 a p.p.č. 1424/5 v k.ú. Cebiv do
dalšího jednání zastupitelstva obce.
8. Žádost o pronájem kulturního domu dne 17.03.2018.
9. Žádost o pronájem kulturního domu dne 23.03.2018.
10. Prodej p.p.č. 155 v k.ú. Cebiv majitelům bytových jednotek Cebiv č.p.
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 a 102.
11. Smlouvu o poskytování právních služeb na rok 2018 s JUDr. Nenutilovou.

C. Zastupitelé neschválili:
1.

Novelizace zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a
jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavené odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s
obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.

D. Zastupitelé pověřili:
1.
ce.

Starostu obce podpisem darovací smlouvy se SRPŠ při ZUŠ Bezdruži4

2. Starostu obce podpisem smlouvy na akci "Oprava střechy kulturního
domu" s firmou Klempířství Karásek.
3. Starostu obce podpisem smlouvy na akci "VO Bezemín" s firmou SPIE
Elektrovod, a.s.
4. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytování právních služeb na
rok 2018 s JUDr. Nenutilovou.

Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv je plánováno
na 14. 03. 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Cebivi.

Usnesení č. 3/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 14. března 2018
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cebivi.

A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Kontrolu usnesení č. 2/2018.
2) Rozpočtové opatření č. 2/2018.
3) Informaci o úpravě rozpočtu na rok 2018.
4) Informace o průběhu prodeje p.p.č. 155 v k.ú. Cebiv – kotelna
bytových jednotek.
5) Práci výborů a komisí.
6) Různé a diskusi
B. Zastupitelé schválili:
1) Program jednání doplněný o bod 5.8.
2) Ověřovatele zápisu.
3) Záměr prodeje p.p.č. 13/1 v k.ú. Bezemín.
4) Pronájem kulturního domu dne 02.06.2018.
5) Záměr prodeje p.p.č. 138/4 a p.p.č. 1424/5 obě v k.ú. Cebiv.
6) Podání žádosti o dotaci z programu „Dotace pro SDH obcí“ na
nákup nového dopravního automobilu.
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7) Poskytnutí účelové dotace ve výši 6 116,- Kč Plzeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje.
8) Smlouvu o právu provést stavbu s Vodohospodářským
sdružením obcí západních Čech.
9) Darovací smlouvu se Stodskou nemocnicí, a.s. na poskytnutí
finančního daru ve výši 5 000,- Kč.
10)Dodatek č. 3 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2014 o poplatku
za komunální odpad.
C. Zastupitelé neschválili:
1) Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les.
D. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce jednáním se Státním statkem Jeneč, státním
podnikem v likvidaci Jeneč, ohledně p.p.č. 1438 v k.ú. Cebiv.
2) Starostu obce podpisem darovací smlouvy se Stodskou
nemocnicí, a.s.
3) Starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu
s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech.
4) Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí účelové
dotace s Plzeňským krajem.
Další zasedání Zastupitelstva obce Cebiv jsou plánována na
20.12.2017 a 11.04.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Cebivi.

II. Úvodník
Vážení čtenáři Cebivského zpravodaje, jsem v nemilém údivu, jak
moc nám naši práci zkomplikuje Nařízení EU o ochraně osobních
údajů. Nejen, že to naši obec vyjde na nemalé peníze, ale i tak příjemná práce, jako je připravovat tento plátek, bude dost kompli6

kovaná. Již v některém z minulých čísel jsme vás o tomto nařízení
informovali, ale nyní na nás jeho účinnost dopadá. Na webu obce
už nejsou fotografie z uskutečněných akcí a do zpravodaje nejspíš
budeme vkládat pouze krajinky. Od každého, koho uveřejníme,
budeme potřebovat písemný informovaný souhlas, u dětí tento
souhlas podepíší rodiče, pro nás to znamená, že k souhlasu jubilantů přidáme další.
Na únorovém zasedání zastupitelstva jsem byl požádán o řešení
neúnosné situace u bytových domů, jednalo se o rozježděné trávníky v okolí a psí exkrementy. O této realitě ví všichni, dokonce ji
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 k zajištění udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství přímo zakazuje. S touto situací
bych si uměl rychle poradit, viníky podchytit a celé okolí zvelebit,
jenže jak se zdá, jsem jediný. Zatím jsme stížnost vyřešili tak, že
obec prostranství uklidí a namontují se do zatěžovaného prostředí
koše s papírovými sáčky. Úprava a zpevnění ploch nebo vycházková stezka tam bohužel není.
Další z věcí, která se ostatním zastupitelům nezdá je přijetí cesty
p.p.č. 1438 v k.ú. Cebiv (směrem na Rochlov). Již dříve nám ji Státní statek Jeneč nabídl k bezúplatnému převodu, ale kvůli jejímu
špatnému stavu ji nikdo nechtěl. I přes to, že vede k několika domům jako jediná příjezdová komunikace. Nyní je nutné kopat přípojky ke kanalizaci a „už by se část cesty hodila“, jenže statek ji
chce dát celou nebo nic. Bude se tedy ještě vyjednávat o tom, aby
vydali jen potřebnou část, ale nemyslím si, že je to správně, dělit
cestu a nechat zbytek v havarijním stavu. Zvláště pak, když máme
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v obci hospodu a tato cesta je značenou cyklotrasou vedoucí příjemnou krajinou, ale část ležící na správním území obce Cebiv je
zanedbaná, tak po ní nikdo nejezdí. Není správné to tak nechat.
Díval jsem se na dotační možnosti oprav a jen pro představu Plzeňský kraj má připravenou 80% dotaci (podání do 30.3.2018) s
celkovou částkou 16 000 000 Kč, nebo 85% dotace z IROPu.
S pozdravem,
Jan Dlouhý

III. Zpráva SDH Cebiv
SDH CEBIV
Dne 3. 2. 2018 proběhla Výroční schůze SDH v Cebivi za účasti 18
členů našeho sboru. Zde jsme projednali činnost za loňský rok,
stanovili jsme si hlavní priority pro rok letošní. Jedná se především
o výpomoc při akcích „velkoobjemového sběru“ či přípravu dřeva
a stavění máje, výpomoc při „Baroku“ v Cebivi a různých kulturních akcích v naší obci jako je i „stavění Vánočního stromu“.
Dále jsme si stanovili minimálně 2 až 3 výjezdy na soutěže
v požárním sportu. O všech akcích a činnosti našeho sboru Vás
budeme i nadále informovat v Cebivském zpravodaji.

S pozdravem starosta SDH Dušan Hochgesandt
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IV. Reakce na Úvodník
Vážený pane Dlouhý,
ve svém úvodníku uvádíte, že Vám Vaši práci, konkrétně zveřejňování fotografií na webu obce, který máte na starosti, bude komplikovat Nařízení EU o ochraně osobních údajů. Toto nařízení vstoupí
v platnost 25. 5. 2018. Fotografie však nejsou zveřejňovány již od
února loňského roku. Stejně tak přes opakovaná upozornění na
webu obce nejsou zveřejňovány dlouhodobě kulturní akce konající
se v naší obci. Z jakého důvodu?
Dále píšete, že byste si uměl rychle poradit se zajištěním veřejného pořádku a čistotou ulic, a že jste na to sám. Jenom bych Vás rád
upozornil, že na to rozhodně nejste sám, ale jelikož jste předsedou
komise pro životní prostředí a pořádek a zároveň místostarostou
obce, spadá toto, krom jiného, do Vašich kompetencí. Namísto
konkrétního řešení problémů – rozježděné trávníky a psí exkrementy, jste zaúkoloval stěžovatele, aby viníky zdokumentovali, a
předali Vám fotografie k dalšímu řešení. Z pozice Vaší funkce byste
měl viníky sám obejít a upozornit je na porušování obecně závazné
vyhlášky. Z mého pohledu by byla účinnější nejprve prevence a
poté teprve sankce. Na základě rozhodnutí zastupitelstva jsem se
zaměstnanci obce objednal 4 kusy odpadkových košů na psí exkrementy, které budou rozmístěny po obci. Dále jsem zajistil upozornění pro občany formou vytištění části obecně závazné vyhlášky.
Ohledně přijetí cesty p.p.č. 1438 v k.ú. Cebiv (komunikace směr
Rochlov):
Státní statek Jeneč nabídl v roce 2012 tuto komunikaci obci k prodeji. Cenu stanovil na základě jím vyhotoveného znaleckého posudku. Zastupitelé obce odkup pozemků za uvedenou cenu na
svém jednání dne 24. 5. 2012 neschválili. Již tehdy byla komunika9

ce v katastrofálním stavu a náklady na její opravu byly pro obec
neúnosné.
Dotační tituly, které uvádíte, se týkají programů na výstavbu cyklostezek a cyklotras. Konkrétně u dotační výzvy PK „ Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras v PK pro rok 2018“ má PK opravdu
připraveno v celkovém objemu 16 000 000,- Kč. Při podání žádosti
je však nutné splnit podmínky vypsané výzvy (jednou z nich je min.
20 % spoluúčast žadatele) a především musí mít žadatel majetek
ve svém vlastnictví. P.p.č. 1438 v k.ú. Cebiv není majetkem obce,
proto není možné o dotaci žádat.
Odkoupení a následná oprava cesty k Rochlovu by pro obec znamenalo nepřiměřenou finanční zátěž do budoucna vzhledem k investičním akcím, které probíhají nebo jsou plánovány v nejbližším
období.
V současné době probíhá jednání se Státním statkem Jeneč o
možnosti, jak umístit plánovanou kanalizaci na jejich pozemek.
Zdeněk Kovář, starosta obce
V. Vysvětlení k reakci
Vážení čtenáři,
chci zde upřesnit několik informací z předešlého článku pana Kováře. V prvním odstavci je, že nejsou kulturní akce a fotografie na
webu. Fotografie jsem nechtěl vybírat sám a chtěl je dodat již
předvybrané (to z důvodu dřívějších poznámek o tom, že můj výběr je „jednostranný“ a nevhodný), kulturní akce jsou vždy na začátku roku uvedeny na webu v rubrice Kalendář akcí. Velké veřejné akce jako pouť nebo Baroko jsem vyvěsil i do sdílení pro další
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weby obcí a na turistické portály (tachovsko.com). Dále je psáno,
že úkoluji občany – toto je pro mne silný nesmysl, nikoho neúkoluji (nejsme ve škole). Požádal jsem zastupitele, protože jsme měli
jasnou dohodu o pořádku přímo v Cebivi a navíc každé účinné
opatření bude vyžadovat finanční náklad (jsem rád, že se podařilo
prosadit alespoň koše s pytlíky). Vzhled veřejného pořádku je dílem celku, občany na zastupitelstvu jsem informoval o více možnostech, jak pořádek vytvořit, ale o úkolu pro ně jsem jistě nemluvil. Je mi záhadou které viníky mám obejít. Přímé viníky neznám a
OZV je veřejná a navíc povinnost úklidu je psána i v Domovním řádu na chodbách BD. Evidentně to moc nezabírá. Chtěl jsem vytvořit podmínky pro sankce za nedodržování pořádku, ale jako zastupitelé jsme rozhodli jít cestou prevence, jako dle mého názoru posledních 16 let…
A poslední věc cesta na Rochlov. V roce 2012 jsem na obci nebyl a
je mi jasné, že v té době Státní statek Jeneč cesty prodával, nyní
mám informace o tom, že asfaltové cesty dávají bezúplatným převodem nebo za symbolickou cenu. V jednání s nimi nejsem, ale
jsem si jist, že s nimi je možné dojednat velmi výhodné podmínky.
Myslíte si, že s vizí, která je popsána v předešlém článku by například Konstantinovy Lázně (které jsou jen trochu větší než Cebiv) by
měli il-line a cyklo stezku? Že by Svojšín měl opravený zámek? Zde
se jedná o cca 1,6 km dlouhou opravu povrchu. Díval jsem se na již
hotové projekty a vychází mi na tuto délku 2 až 4 mil Kč za celek.
Samozřejmě počítám s tím, že by cesta byla v majetku obce. 80%
dotace a výsledné zatížení pro obec je 400 až 800 tis. Kč. Je to
opravdu velké zatížení? Finanční zátěž na údržbu jsem nedohledal
na internetu, ale ještě se v okolních obcích budu informovat, jak
jsou zruinovaní, a nebo naopak, co jim to přineslo.
Jan Dlouhý
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VI. Pozvánky a jubilea

V těchto dvou měsících oslaví svá životní jubilea
pan Jiří Řezníček
paní Věra Kočandrlová
pan Gustav Dlouhý
Oslavencům blahopřejeme a přejeme jim mnoho radosti a
štěstí do dalších let.

DEN MATEK
který se uskuteční v sobotu 19. května 2018
od 14 hodin v kulturním domě.
Jsou zvány všechny maminky, babičky, tetičky
i jejich doprovod.
Připraveno je vystoupení místních dětí, občerstvení a
hudební doprovod.
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SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ
Obecní úřad Cebiv pořádá při příležitosti dne dětí 16. 6. 2018 zájezd na Safari do Dvora Králové.
Odjezd v 7:00 hod od autobusové zastávky v Cebivi.
Jízdné zdarma pro všechny, vstupné na Safari zdarma pro děti do
15-ti let.
Děti dostanou zdarma občerstvení na cestu.
Předpokládaný příjezd zpět do Cebivi 20:00 hod.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Cebiv, nejpozději do
konce května, poté budou volná místa nabídnuta dalším zájemcům.
Upřednostněny budou místní děti s rodiči.

Vítání občánků
21. dubna 2018 od 15:00 hodin
V budově Obecního úřadu Cebiv
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VII. Zápis dětí do ZŠ

Konstantinovy Lázně
Zápis se koná 5. dubna 2018 v budově školy Konst.
Lázně od 14.00 do 18.00. Rodný list dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce s sebou.
Děkuji, s pozdravem
Alena Kaĺavská

Bezdružice
Zápis do 1.třídy ZŠ Bezdružice se uskuteční ve středu
11.dubna 2018 od 13 do 17 hodin ZŠ – 2.patro vpravo
Vezměte s sebou rodný list dítěte!!!
VIII. Svoz objemného odpadu

Mobilní sběr v neděli 8. 4. 2018
Stanoviště
Cebiv (u kotelny)

Doba přistavení mobilní sběrny:
09:50 – 11:00

Bezemín (náves)

10:00 – 10:20

Cebiv (pod tratí)

10:25 – 10:55

I odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) odebíráme v maximálním

množství 50 kg na nemovitost k.ú. Cebiv a Bezemín.
Veškeré odpady budou přebírány od občanů zdarma!!!
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IX. Masopust
Masopust držíme, nic se nevadíme,
proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali.
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli.
Dříve než se rozejdeme, ještě sobě připijeme.

Dne 17. 2. 2018 se sešla před obecním úřadem parta lidí převlečená za masky. A proč asi? Byl jako každý rok Masopust. To vám bylo
radost se podívat. Děti měly na zahřátí čaj, dospěláci něco ostřejšího. Než vyrazil průvod masek do Bezemína, předal starosta královně klíč od obce. A hurá, můžeme vyrazit!
V Bezemíně bylo pro masky připraveno pohoštění. Když se masky
vrátily do Cebivi, šlo se přes náves a okolní domy směr hospůdka.
A jak to tak chodí, vesele se ochutnávalo a popíjelo i v Cebivi, pomaloučku dům od domu, až k hospůdce. Večer se konala taneční
zábava v kulturním domě. Hrál DADA BAND.
A mimo jiné, tak jak se o Masopustu sluší, byly vepřové hody. Měli
jsme mastné pusy od ucha k uchu. Děkujeme všem maskám za
účast a příští rok se sejdeme zase.

Dětské maškarní
Dne 3. března se konal dětský maškarní bál. Sešla se spousta masek, což nás moc potěšilo. O to více měla práce porota, která měla
vybrat vítěze ve dvou kategoriích.
15

Malé děti:

1. místo Adélka Hochgesandtová
2. místo Petr Dobeš
3. místo Jakub Vozák
4. místo Valérie Arembergerová

Velké děti:

1. místo Natálka Šetlíková
2. místo František Hrabák
3. místo Julie Moutelíková
4. místo Natálie Brabcová
V době, kdy porota vybírala, tak si mohly dětičky dát nějakou baštu a zahrát si hry, ke kterým hrál DJ Sulda. A ratolesti tancovaly
ostošest, dokonce se přidali i rodiče. Byla to super zábava a snad
se všem líbila. Děkujeme Zofii Modrzewské a porotě za pomoc a
všem za bezva odpoledne.

Kulturní komise obce Cebiv
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Cesta za svobodou severním
plzeňskem

Časový plán
Odjezd

doba jízdy (stání)

příjezd

Pátek 4.5.2018
Plzeň Globus – Novosedly
Novosedly
Novosedly – Bezdružice
Bezdružice
Bezdružice camp

14,30
15,30
16,30
17,30
18,30

1,00
1,00
1,00
1,00
0,15

15,30
16,30
17,30
18,30
18,45

9,30
10,00
11,00
11,30
12,30
14,15
14,30
15,30
15,45
16,45

0,30
1,00
0,30
1,00
1,45
0,15
1,00
0,15
1,00
0,15

10,00
11,00
11,30
12,30
14,15
14,30
15,30
15,45
16,45
17,00

Sobota 5.5.2018
Bezdružice camp – Cebiv
Cebiv
Cebiv – Pernarec
Pernarec
oběd
Pernarec – Líšťany
Líšťany
Líšťany – Lipno
Lipno
ubytování (zábava)
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X. Dámský klub Cebiv
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XI. Pochvala pro pohostinství
Pohostinství Cebiv
Tímto příspěvkem bych chtěl přispět do Cebivského zpravodaje a
napsat skutečnosti, které jsem v žádném vydání nepostřehl. Do Cebivi jsem začal jezdit od roku 1992, takže za ta léta, která zde trávím, jsem poznal dost, abych byl schopen ohodnotit reálná fakta.
V každém vydání čtu, jak se všechny kulturní akce vydařily s hojnou účastí, také se však vydařily s přispěním právě místního hostince a jeho nabídky. Ani jednou jsem tu nezaznamenal pochvalu
nebo kladné hodnocení něčeho, co funguje na 100%, a tím je určitě
současný stav pohostinství, kterého se ujal Dušan Hochgesandt se
svou manželkou Stáňou. Všichni si vzpomeneme na časy minulé,
kdy to nevypadalo s těmito službami tak, jak bychom si představovali, i když mnozí bývalí „hostinští“ se snažili a přistupovali k provozu tak, jak bylo v jejích silách a jak to opravdu upřímně mysleli.
Dnešní situace je a to je hlavně můj subjektivní názor taková, kdy
všichni, kteří navštíví místní hostinec, musí byt se všemi službami
spokojeni, například když se namátkou podíváme na prostředí, ve
kterém stráví spoustu času. Nabídka jídelního lístku je na omezené
možností taky velmi dobrá. Chci hlavně vyzvednout kvalitu točeného piva, která je tak znamenitá, že je známá i mezi plzeňskými
hosty, kteří tohle zařízení navštíví nejen kvůli kvalitě, ale také kvůli jeho ceně, která je oproti jiným pohostinstvím dost nízká.
Vy, kteří jste toto zařízení ještě nenavštívili, přijďte strávit příjemné chvíle a upevnit své sousedské vztahy.
Ing. Rostislav JEKIELEK
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XII. Inzerce
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