Sponzorství
Za podporu bychom rádi opět poděkovali našim sponzorům!

Advokátní
kancelář
JUDr. Ivany
Dufkové

Advokátní kancelář JUDr. Ivany Dufkové
Mgr. Lucie Vilímková
605 545 575
www.ak-dufkova.wbs.cz

Výroba, prodej a servis vah a vážících systémů

LevneVahy.cz

Úvodní slovo

Lukáš Čechlovský

Ani jsme se nenadáli a další rok se blíží ke svému konci. V předvánočním čase

605 970 740

si mnozí uvědomují, že jsou zase o rok zkušenější, moudřejší, ale také starší.

obchod@levnevahy.cz, www.levnevahy.cz

Konec roku je časem, kdy se snad všichni ohlížíme za rokem minulým, a
zamýšlíme se, co se podařilo nebo nepodařilo. Zároveň také přemýšlíme o
tom, co nás čeká v soukromém i pracovním životě v roce 2010.

Tesařské, klempířské, pokrývačské, zednické a

SDP Švéda

Vážení spoluobčané, přeji vám všem a vašim blízkým jménem celé redakce

natěračské práce

příjemné prožití Vánoc, mnoho radosti v čase svátků a hlavně klid a pohodu.

Křtiny 208, 679 05

Do nadcházejícího roku vám přeji pevné zdraví, spoustu splněných přání,

516 439 306

pohodový, šťastný a pokud možno i veselý a úspěšný rok 2010.

SDPSveda@quick.cz

Rád bych touto formou chtěl také poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na
celoročním vydávání Babického zpravodaje, který má za sebou první rok své
existence. Děkuji!
Ing. Tomáš Vašíček,
Redakce

Zprávy z radnice
Svoz odpadu
V nejbližší době bude komunální odpad odvážen v úterý 8.12., 22.12. a
Další žádosti o sponzorství a inzerci je možné posílat na adresu Redakční rady.

5.1.2010.

Redakce:

ing. Tomáš Vašíček, Petr Sax

Je nutné se zamyslet nad tím, co spalujeme a v jakém spalovacím zařízení.

Grafika:

Josefínka

Zároveň je třeba si uvědomit, že to, co spálíme, opět všichni dýcháme - já, celá

Distribuce:

Obecní úřad

rodina a také sousedé. Kromě nepříjemných pachových vjemů a negativního

Odpovědnost občanů k ovzduší

zpravodaj.babice@seznam.cz
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ovlivnění kvality bydlení je nutné mít na mysli řadu souvisejících závažných

vyžadujícím šetřící režim, a to ve formách denního, týdenního nebo

účinků na lidské zdraví.

celoročního pobytu
•

Vzhledem k tomu, že jste provozovatelem malého zdroje znečišťování

péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped)

ovzduší, upozorňuje vás obecní úřad, že se také na vás vztahují povinnosti

•

ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii

stanovené v § 3 a § 12 zákona o ochraně ovzduší provozovatelům malých

•

péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie) a plavání

zdrojů znečišťování. Jedná se zejména o povinnost uvedenou v § 12 odst. 1

•

péči psychologickou, logopedickou

písm. e) – dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování

•

EEG Biofeedback

zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené

•

práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální

oblasti. Kotel na dřevo a jeho konstrukce je určen na spalování pouze suchého

pedagogové

(minimálně dva roky starého) dřeva.
Zápis z jednání zastupitelstva (2009 červenec – listopad)
listopad)

•

individuální programy pro jednotlivé žáky

•

pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety

Tel. MŠ : 515 504 214, Tel./fax ZŠ : 541 246 641
www.skola-kocianka.cz

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 3. července 2009
Speciálně pedagogické centrum při těchto školách také poskytuje služby

1. Úprava rozpočtu

rodičům dětí předškolního a školního věku včetně:

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu.

•

2. Prodej pozemku E.ON Distribuce, Kupní smlouva na p.č. 983/149

•

983/149 pozemek a prodej pozemku pod trafostanicí pro společnost E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice, IČO: 280 85 400.

rodiče,

zákonné

zástupce

a

učitele

tělesně

poradenství

při integraci

tělesně postižených

dětí

do běžných

učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách handicapované děti

3. Odkup pozemku od TJ Sokol, autobusová točna p.č. 968/4
•

individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro

•

výjezdy do rodin handicapovaných dětí

•

poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a

•

poradenství

•

informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru

•

poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a

•

konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními

•

řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s

rozvoj grafomotoriky

výměře 569 m2 za cenu 15 000 Kč. Část autobusové točny je určena pro
výstavbu nové požární zbrojnice.
4. Žádost na odkup zdravotního střediska

školských zařízení

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Jakuba Kováře na odkoupení stávajícího
zdravotního střediska a rozhodlo budovu neprodávat. Varianta prodeje není

při

změně

školy

související

s

přechodem

tělesně

postižených dětí na druhý stupeň ZŠ

vhodná v rámci celkové dispozice stavebních objektů.
5. Převod pozemků hřbitova p.č. 2, 4/2, 4/1 v k.ú. Babice nad Svitavou

povolání vycházejících tělesně postižených žáků

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje bezplatný převod hřbitova ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti p.č. 2, 4/2, 4/1 v k.ú. Babice nad Svitavou na obec.
Na tuto akci byl pořízen geometrický plán.

židlí

6. Záměr o prodeji 03/2009
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Záměr o prodeji pozemků číslo 03/2009

pracovníky

7. Žádost o odkup pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo a zamítá prodej části pozemku p.č. 160/5 v

vývojovými poruchami učení
Tel. SPC pro MŠ: 515 504 375, Tel. SPC pro ZŠ: 515 504 373

k.ú. Babice nad Svitavou vedené jako přístupová komunikace.
www.babice-nad-svitavou.cz

pro

mateřských a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje odkup pozemku od TJ Sokol p.č. 968/4 o

-2-

poradenství

postižených dětí a dětí souběžně postižených více vadami

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh kupní smlouvy na parcelu

2009/12
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Poezie

8. Provádění rozpočtových opatření

Jak již bylo zmíněno v úvodu, Vánoce mají být hlavně svátkem klidu, pohody a

Zastupitelstvo obce v souladu s § 102, odst. 2 písm. a) a § 99, odst. 2 zákona

také dobré nálady. Proto uvádíme „báseň ze života“.

č. 128/2000Sb. o obcích a § 15 a 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů stanovuje kompetenci starosty obce k provádění

MYTÍ OKEN PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Petr Sax

rozpočtových opatření. Opatření bude vždy následně schváleno na nejbližším
jednání zastupitelstva obce.
9. Víceúčelové hřiště

Umýval jsem okna
skoro celý den

Zastupitelstvo souhlasí se stavbou víceúčelového hřiště v souladu s pořízenou
projektovou

dokumentací.

Zastupitelstvo

obce

pověřuje

starostu

obce

sepsáním smlouvy o dílo a provedením dalších kroků k úspěšné realizaci akce.

Večer
z té činnosti
byl jsem unaven

10. Diskuse

Když poslední skleněnou tabuli
umýval jsem hadrem

•

Kolaudace fotbalového hřiště

•

Digitalizace katastru - informace

•

p. Králíček – výstavba domu

•

Škola – informace o opravách

•

Nová elektroinstalace požární zbrojnice, nový hromosvod a prodej

•

Montáž zrcadel, instalace dalších pěti laviček

Tatra 148

Kvůli trošce zlosti
z netrpělivosti
rozbil jsem ji málem
Řekl jsem si
pozor – na to napětí

•

Zakoupení motorového plotostřihu na údržbu zeleně

•

Plot sportovní areál, školka, nátěry plotů škola, stříhání keřů

•

Beseda Fux

•

Zahájení prací na projektu 54 rodinných domů v lokalitě Stádla

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 4. září 2009
Kdybych ho byl nezvládl
šlo okno do smetí.

1. Úprava rozpočtu obce k 31. 7. 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu obce k 31. 7. 2009
dle znění v příloze.
2. Úprava rozpočtu obce k 31. 8. 2009

Inzerce
Prodej vánočních stromků
stromků

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu obce k 31. 8. 2009

Dne 19.12. a 20.12. (sobota, neděle) se budou vždy od 9.00 do 12.00

dle znění v příloze.
3. Smlouva o dílo – víceúčelové hřiště

prodávat vánoční stromky u hájenky na Újezdě.

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí smlouvu o dílo č.
Škola Kociánka

05/2009/Va, předmět „Víceúčelové hřiště Babice nad Svitavou“, zhotovitel

Mateřská a základní škola pro tělesně postižené sídlící v Brně (Kociánka 6)

EDMA, s.r.o.

nabízí ve spolupráci s odborníky:
•

péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s
mentální

- 10 -

retardací,

péči

dětem zdravotně
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. října 2009
1. Odstoupení z funkce 1. místostarosty

a dětem
2009/12
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Jan Hodovský, současný 1. Místostarosta, doručil dne 3. 9. 2009 oznámení o

Služby

rozhodnutí odstoupení z funkce 1. místostarosty obce Babice nad Svitavou.

Advokátní kancelář JUDr. Ivany Dufkové

Zastupitelstvo bere toto oznámení na vědomí.

se sídlem ve Vyškově, Tyršova 8, zřizuje v Babicích nad Svitavou č.p. 190 svoji

2. Volba nového místostarosty

pobočku. Kancelář bude poskytovat právní poradenství a služby z oblastí práva

Tomáš Ohera, současný 2. místostarosta nesouhlasí se svým posunem na

občanského, rodinného, obchodního, pracovního, správního i trestního. Dále

pozici 1. místostarosty z důvodu velké pracovní vytíženosti. Na pozici 1.

bude nabízet ověřování podpisů listin v kanceláři sepsaných i jiných,

místostarosty byl navržen a zvolen Richard Sklenařík.

komplexní pomoc při nakládání s nemovitostmi (převod vlastnictví, darování,

Richard Sklenařík souhlasí s tím, že bude neuvolněný a bez platu.

věcná břemena apod.) od návrhu smluv po vklad do katastru nemovitostí. Pro

3. Volba nového člena finančního výboru

domluvení schůzky neváhejte tuto kancelář kontaktovat na uvedených

Richard Sklenařík se zvolením na pozici 1. místostarosty dostal do rozporu se

telefonních číslech nebo e-mailech.

zákonem o obcích. Z tohoto důvodu odstupuje z pozice člena finančního

JUDr. Ivana Dufková

Mgr. Lucie Vilímková

výboru. Zastupitelstvo bere toto rozhodnutí na vědomí.

Advokát

Advokátní koncipient

4. Volba nového člena finančního výboru

Tel.: 603 912 804

605 545 575

Z důvodu odstoupení Richarda Sklenaříka z pozice člena finančního výboru je

E-mail: ak.dufkova@seznam.cz

vilimkova.ak.dufkova@gmail.com

nutné doplnit počet členů na minimální počet 3. Zastupitelstvo navrhuje a

www.ak-dufkova.wbs.cz

schvaluje Radka Sotonu za člena finančního výboru.
5. Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce
Obecní

zastupitelstvo

bere

na

vědomí

Zápis

Tímto vítáme tuto advokátní kancelář v naší obci. Díky dosud výborné
z

dílčího

přezkoumání

hospodaření obce Babice nad Svitavou za rok 2009.

spolupráci věříme, že se nám i v budoucnu podaří využít služeb této kanceláře
při řešení otázek souvisejících s dalším rozvojem obce.

6. Revokace usnesení ze dne 5.6.2009 o schválení závěrečného účtu
Z důvodu chybné formulace bodu usnesení ze dne 5. 6. 2009 o schválení
závěrečného účtu obce za rok 2008 je nutné tento bod revokovat.

Kultura
Plesová sezóna

7. Schválení závěrečného účtu bez výhrad

Opakovaně bychom rádi připomněli, že se blíží plesová sezóna. Nelákalo by

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
8. IDS JMK – příspěvek obce na financování systému integrované dopravy

vás prožít krásný večer na některém z babických plesů? Vyberte si z této
nabídky:

na rok 2010
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oznámilo, že schválilo na rok 2010

16.1.2010

-

Sportovní ples

příspěvek na IDS ve výši 50,- Kč na jednoho obyvatele. Zároveň sdělilo, že dle

23.1.2010

-

Hasičský ples

ČSÚ bylo k 1. 1. 2009 v obci přihlášeno 1018 obyvatel. Celková výše příspěvku

13.2.2010

-

Ples ODS

činí 50.900,- Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení zastupitelstva

27.2.2010

-

Šibřinky

JMK a ukládá starostovi zapracování částky do rozpočtu na rok 2010.
9. Rozpočtové opatření ke dni 30.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření dle rozpisu v příloze.
10. Žádost o vyplacení odstupného
Obec obdržela podmíněnou žádost o vyplacení odstupného panu Petru
Novákovi, který zastupoval ředitelku ZŠ a MŠ po dobu její nepřítomnosti z
důvodu rodičovské dovolené. Vzhledem k tomu, že Petr Novák byl jmenován
-4-
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Starých a Marka Ševčíka). Na vlastní náklady si ušily oblečení, aby odpovídalo

na dobu určitou a ze své pozice byl odvolán, zanikl tím i pracovní poměr dle

rázu hodů a na závěr také prodávaly vstupenky a občerstvení.

§73 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nemá nárok na

A výsledek?

odstupné. Zastupitelstvo rozhodlo, že nevyhoví podmíněné žádosti o vyplacení

V sobotu 31. října se za krásného počasí a velké účasti občanů prošlo 75

odstupného.

krojovaných děvčat a dětí vesnicí. To vše v doprovodu kapely Bivojanka

11. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ

z Jedovnic, sklepníka a dvou policistů vpochodovalo do sálu, kde se divákům

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. III ke zřizovací listině příspěvkové

až tajil dech nad tou slávou! Potlesk a poděkování si zaslouží nejen účinkující,

organizace ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou. Znění v příloze.

ale také všichni, kdo se na kulturní akci podíleli.

12. Diskuse

Nadarmo se neříká, že co si ženské vezmou do hlavy, to dotáhnou do

•

Na obec byla doručena žádost o zajištění podélného značení silnice

•

Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby zjistil možnost podélného

zdárného konce ☺

Babice-Kanice.

Hasiči - Na co si dát pozor při topení (1.část)

značení komunikace a upozornil na drolení krajnic nově opraveného

Teploty venku (zejména v noci) začaly klesat a nastala nám topná sezóna.

povrchu.
•

Proto si preventivně připomeňme některé zásady, aby pro nás začátek tohoto

Z vytěženého materiálu pro nový vodojem bylo podrceno 530t kamení

období nemusel znamenat to, že přijdeme o své obydlí.

na štěrk 0-63mm, které je možné použít pro správku cest; uloženo u

Komínům jsme se již podrobně věnovali. Ty však nebývají jedinou příčinou

vodojemu.
•

požáru. Ten může způsobit i nevhodně uskladněné palivo. Zkontrolujme proto
skladování paliva, a to hlavně uhlí a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůra). U

Před domem Hanáků byl opraven chodník. Při té příležitosti bude také
vyrobena nová nástěnka, která nahradí stávající (v havarijním stavu).

•

tohoto druhu paliva může totiž za určitých podmínek dojít k samovznícení.
Náchylné k tomu jsou zejména méně kvalitní druhy uhlí (hnědé, lignit a

Do školy byly koupeny nové lavice a židle. Jsou polohovací a odpovídají
současným normám. Staré lavice a židle se uklidí na půdu.

•

brikety). A jak samovznícení zabránit? V první řadě je třeba skladovací plochu
před naskladněním takového paliva vysušit a vyčistit. Pozornost v domácích

Je nutné najít člověka na zimní údržbu. Všichni, kteří ji v minulých
letech pro obec zabezpečovali, nemohou z objektivních důvodů v této

uhelnách je třeba věnovat také výšce hromady, na které palivo skladujeme. Na

činnosti pokračovat.
•

paměti je třeba mít, že kritická hranice je 1,5 metru. Riziková je také

Do sklepa školky bylo namontováno zařízení k čerpání odpadní vody a

nestejnoměrná zrnitost paliv tj. obsahuje-li například kusové uhlí prach,

přemístěna přípravna hrubé zeleniny do sklepa školky dle schválené

zbytky dřeva a pilin. Stěny uhelen by měly být omítnuté, jelikož cihlová drť dle

projektové dokumentace a požadavků hygieny.

odborníků prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí by mělo být vždy
skladováno odděleně od ostatních paliv. Je třeba si také pohlídat, aby v

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. listopadu 2009
1. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno

blízkosti uskladněného uhlí nebyly rozvody trubek od ústředního topení,
rozvody páry nebo vody. Do uhlí a briket by také nikdy neměla zatékat voda.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

Kvůli nebezpečí samovznícení hasiči doporučují u nově naskladněného paliva

pro E.ON Distribuce, kabelové vedení nn, p.č. 121/1, p. Gazdík
2. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno

provádět zpočátku denní, později týdenní kontroly teploty. Samovznícení se
projevuje vytvářením vodní páry, což je nejvíce viditelné v ranních hodinách,

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

dále pak dýmu a zvýšením teploty. Při zpozorování zvyšující se teploty (40 -

pro E.ON Distribuce, kabelové vedení nn, p.č. 647, p. Králíček
3. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno

50 stupňů celsia) je třeba uhlí nebo brikety přeházet, nebo vynosit na volné

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

místo, rozestřít do vrstvy 0,25 – 0,5 metru a nechat vychladnout.

pro E.ON Distribuce, kabelové vedení nn, p.č. 126/2, 3 x přípojka, p. Pekník
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4. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno

kanalizace v této problematické lokalitě je 11 mil. korun. Na

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

komunikace a chodníky je třeba 18 mil. korun a současně bude nutné

pro E.ON Distribuce, kabelové vedení nn, p.č. 126/13, 14, 15, 16, 983/31,

přeložit vodovodní potrubí vedoucí přes soukromé pozemky. Soudní

983/45, 126/55, 983/61, 983/62, 983/117, 983/124, 983/ 136, Knieradl,

spory v částech pozemků v komunikaci, finanční náročnost staveb a

Zehle, Bartoš, Švenda

nemožnost pořízení projektové dokumentace za stávající pozemkové

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

parcelace neustále prodlužují konečné vyřešení situace.

rozpočtu

•

Informace o postupu prací na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem.

Jihomoravského kraje číslo 1-336/2009-14 na dobudování multifunkčního

•

Informace o investicích do ZŠ v Babicích nad Svitavou ve výši cca 200

Zastupitelstvo

projednalo

smlouvu

o

poskytnutí

dotace

z

hřiště pro děti a mládež.

000 Kč.
•

6. Informace o výsledku kontroly bezpečnosti práce

Informace o opravě varhan v kostele.

Základní a mateřská škola - Kontrolní zápis bezpečnost práce, zastupitelstvo
bere na vědomí.

Společenská kronika

7. Darovací smlouva – pozemek hřbitov

K životnímu jubileu dodatečně blahopřejeme našim spoluobčanům:

Zastupitelstvo projednalo darovací smlouvu mezi Římskokatolickou farností

JMÉNO

Babice nad Svitavou a Obcí Babice nad Svitavou. Zastupitelstvo schvaluje

Hloušková Libuše

60

88

převod nemovitostí a zřízení věcného břemene.

Kos Jiří

65

56

Vozdecký Ivo

65

97

Možný Jan

80

28

8. Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu, znění v příloze.
9. Diskuse
•

Výsledek

VĚK

Č.P.

Věnujme vzpomínku našemu zemřelému spoluobčanu:
informace

k podélnému značení okresní

komunikace.

Okresní silnice III. třídy se neznačí a dosypání krajnic provede SUS JMK

JMÉNO

VĚK

Blažík Jiří

nedožitých 62 let

v jarních měsících.
•

Projednáno odkoupení nemovitosti a zřízení Muzea pračky v Babicích
nad Svitavou. V naší obci byla před 100 lety zkonstruována a vyrobena
1. pračka v republice.

•

Projednáno odkoupení nemovitosti bývalé restaurace.
Vyřešena zimní údržba místních komunikací a cesty na Křtiny.

•

Informace o opravě fasády požární zbrojnice, postupu prací na

„babské hody“. I když jim to každý rozmlouval, nedaly se odradit. Nejdříve vše

zateplení podkroví a montáži sádrokartonů.
Informace o problému obecní komunikace od horní autobusové
zastávky směrem na Adamov, která je v majetku Jihomoravského
kraje. Vznikl po digitalizaci katastru a je zažádáno o bezplatný převod
zpět na obec Babice nad Svitavou.
•

Informace o procesu vyřizování stavebního povolení na stavbu
komunikací ve starší části nové výstavby na Stádlech. Povolení stavby
komunikace

nelze

vyřídit

bez

zpětného

odkupu

pozemků

v

křižovatkách a v části obratišť. Rozpočet pro stavbu dešťové
-6-
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předjednaly na obecním úřadě, a když jim byla přislíbena pomoc, ihned
ustavily hodový výbor ve složení: Cahová Petra, Černá Irena, Hlaváčová Irena,
Kubešová Kateřina, Stará Šárka, Ševčíková Markéta. Potom oslovily snad
každou ženu, dívku a samozřejmě děti v obci a většina z nich souhlasila.
Vypracovaly detailní plán hodů – zajistily hudbu, kroje, kulturní program,
prostory (včetně úklidu, otopu, obsluhy šatny, atd.). Pravidelně se scházely k
nácviku tanců a zpěvu (nejdříve 2x a později 1x týdně) a těchto téměř 50 žen
tak věnovalo spoustu volného času a práce přípravě této slávy. Starší ženy
napekly koláče, z „peklíčka“ sokolovny vytvořily „nebíčko“ (za vydatné pomoci
zručných řemeslníků - Radka Černého, Milana Papeže, Marka a Miroslava
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