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Cena 5 Kč

Co nás čeká...
Jak se staví
cyklostezka

Vážení spoluobčané,

vítám vás při čtení jarního zpravodaje. Zimu
máme konečně za sebou a jak jste si již asi
stačili všimnout, započali jsme s jarním úklidem chodníků a silnic novým úklidovým strojem, který už byl využíván i v zimě pro vyhrnování a posyp chodníků. V některých
částech obce byl proveden ořez stromů
a suché stromy, které ohrožovaly okolí, jsme
museli pokácet a budou nahrazeny novými.
Začala dlouho očekávaná výstavba cyklostezky do Řečan
nad Labem. V březnu ji sice přibrzdily mrazy, ale v současné době už běží stavba na plné obrátky. Zároveň s ní
probíhá výstavba zpevněné plochy před budovou bývalé
hasičárny, kde budou umístěny kontejnery na bioodpad.
Obě stavby provádí firma MIROS Pardubice a.s..
V průběhu měsíců března a dubna probíhá rekonstrukce
dětského hřiště a jeho doplnění o další dva herní prvky
pro naše nejmenší. Rád bych požádal rodiče dětí (těch už
školních), aby dětem domluvili, jak se na hřišti chovat, protože ti už na hřiště v doprovodu rodičů – na rozdíl od těch
nejmenších, nechodí. Některé herní prvky a oplocení bylo
poničeno ne stářím, ale hrubým zacházením.

Blahopřejeme

Ludmila Kolláriková, Eva Kopecká,
Irena Munzarová, Václav Adámek
a Jiří Vojáček...
To jsou občané, kteří v těchto dnech oslaví
nebo oslavili životní jubileum.
My jim ze srdce přejeme mnoho dalších let
ve zdraví a s dobrou náladou.

V předchozím zpravodaji jsem vás informoval o anketě, která v té době probíhala
a nyní je čas vás seznámit s jejími výsledky.
Bylo rozneseno 178 anketních lístků a zpět
se nám vrátilo 93 vyplněných, v 7 případech doplněných o návrh, jak současnou budovu firmy Eichenauer do budoucna využít.
Z 93 vrácených anketních lístků bylo 75 pro
koupi budovy a 18 proti. Na základě tohoto
názoru občanů se zastupitelstvo rozhodlo
vstoupit do jednání s firmou Eichenauer o koupi budovy
a pozemků v jejím vlastnictví.
Další novinkou v třídění odpadu v naší obci je umístění kontejneru na rostlinný olej a tuky u obchodu s potravinami.
Prosíme občany, aby olej z domácnosti slévali do PET láhví
a ty dobře uzavřené vhazovali do označeného kontejneru.
Díky tomuto kroku se nám sníží množství tuků, které se nám
usazovalo v kanalizaci a museli jsme draze platit za jejich
čištění.
Za rybářský spolek Trnávka si vás dovolím pozvat na rybářské závody, které se uskuteční na místním rybníku v sobotu 26. května. Na závodech se díky přispění obce Trnávka a dalších sponzorů bude soutěžit o zajímavé ceny.
V závěru bych vás rád pozval na kulturní akce, které jsme
publikovali v předchozím čísle. Bohužel jedna akce se neuskuteční v plánovaném rozsahu, a to Sportovní odpoledne
12. 5. 2018. Stále ještě čekáme na vyjádření některých
orgánů, sportovní hřiště nebylo zatím zkolaudováno. Takže
připravujeme náhradní program na hřišti ,,V Ráji“, po kterém bude následovat večerní zábava (vystoupí rocková legenda MOGUL rock).
Moc rád bych vás pozval zejména na 1. ročník country
festivalu ,,Pod komínem“, na který přispěla nejen obec, ale
i generální partner akce – firma Sev.en EC, a.s. Elektrárna
Chvaletice a mediální partner Country Rádio.
Těším se na setkání s vámi na připravovaných akcích
a doufám, že si z naší pestré nabídky každý z vás vybere.
Snad na sebe v dnešní uspěchané době najdeme chvíli volného času a více se sblížíme, tak jak to na vesnicích vždy
bývalo.
Radek Valenta, starosta obce
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Zápis

z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Trnávka,
konaného dne 19. 3. 2018 od 17 hodin
v zasedací místnosti v Obecním domě

Přítomni: p. Holec, Likešová, Suchánek, Šolta, Škopková,
Valenta, Žičař
Program:
1. Úvod
2. Ověřitelé zápisu
3. Zapisovatel zápisu
4. Prezentace firmy Mangan Chvaletice
5. Schválení zprávy o hospodaření obce za rok 2017
a závěrečný účet za rok 2017
6. Schválení hospodářského výsledku za rok 2017
7. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou
v Pardubicích
8. Schválení veřejnoprávních smluv s Rybářským spolkem
v Trnávce
9. Schválení veřejnoprávní smlouvy se SaKS Trnávka
10. Schválení veřejnoprávní smlouvy se ZŠ Řečany n. L.
11. Schválení vyřazení nedobytných pohledávek
12. Schválení střednědobého výhledu na roky
2019–2020
13. Zpráva o činnosti OÚ
14. Diskuse
15. Závěr
1. P . starosta konstatoval, že oznámení o konání veřejného zasedání bylo řádně zveřejněno, na zasedání je
přítomno 7 členů zastupitelstva a veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
2. O
 věřitel zápisu z minulého veřejného zasedání
p. Žičař osvědčil správnost zápisu z veřejného zasedání dne 20. 12. 2017.
K dotazu p. K. Suchánka z tohoto veřejného zasedání
ohledně označení zákazu stání na výhybnách v ulici V Ráji
konstatoval p. starosta, že dopravní policie nedoporučuje
jakékoliv značení, a svislé či vodorovné, nebo zákaz je
dán vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích.
Ověřiteli zápisu z dnešního zasedání byli jednomyslně zvoleni p. Holec, Šolta.
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3. Z
 apisovatelkou zápisu z dnešního zasedání byla jednomyslně zvolena pí. Likešová.
4. Veřejného zasedání se zúčastnili zástupci firmy Mangan Chvaletice p. Jan Votava a Vít Gloser. Informovali přítomné občany o záměrech společnosti při těžbě a zpracování manganové rudy na bývalých
odkalištích MKZ Chvaletice a konečné úpravě prostoru po ukončení výroby. Zároveň odpověděli na dotazy přítomných k jednotlivým problémům a upozornili, že společnost má informační středisko v Kulturním
domě ve Chvaleticích. Na toto středisko se každý ze
zájemců může se svými dotazy obrátit. 			
Audiozáznam průběhu této prezentace je občanům
k dispozici v úředních hodinách na OÚ.
5. Zpráva o hospodaření obce
6. Hospodářský výsledek za rok 2017
Dne 13. 2. 2018 proběhl audit hospodaření obce
za rok 2017 – nebyly zjištěny žádné závady. Dokumenty byly zveřejněny na úřední desce obce.
Usnesení č. 1
a) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka projednalo závěrečný účet obce za rok 2017 a souhlasí s celoročním
hospodařením za rok 2017 bez výhrad.
b) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje roční závěrku obce Trnávka za rok 2017.
Jako podklady ke schválení byly předloženy následující výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační
zpráva a podklady k inventarizaci – vše pro rok 2017.
7. Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou Pardubice
Krajská knihovna v Pardubicích požádala o uzavření
veřejnoprávní smlouvy na dotaci na nákup knih do výměnného fondu. Obvyklá výše dotace je 5 Kč na obyvatele, což by činilo 1000 Kč. Příspěvek je poskytován každý rok ve výši 5000 Kč. Obecní úřad
navrhuje tuto částku poskytnout i v roce 2018.

Usnesení č. 2
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou Pardubice o poskytnutí dotace 5000 Kč.
8. V
 eřejnoprávní smlouvy s Rybářským spolkem Trnávka
Rybářský spolek požádal o poskytnutí dotace
• 5000 Kč na rybářské závody
• 15 000 na nákup ryb
Protože předchozí dotace v roce 2017 byly použity
k určenému účelu a řádně vyúčtovány, navrhuje
Obecní úřad poskytnutí dotací na rok 2018
odsouhlasit.
Usnesení č. 3
a) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Rybářským spolkem Trnávka na dotaci
5000 Kč na rybářské závody.
b) Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Rybářským spolkem Trnávka na dotaci
15 000 Kč na nákup ryb.
9. Veřejnoprávní smlouva se SaKS Trnávka
V roce 2017 byla Sportovnímu a kulturnímu spolku
Trnávka poskytnuta dotace na činnost ve výši
100 000 Kč. Tato dotace byla využita na zajištění
akcí v průběhu celého roku a byly zakoupeny nové
kostýmy na mikulášskou nadílku.
Pro rok 2018 požádal SaKS o dotaci ve stejné výši,
ze které bude hradit náklady na akce podle programu, který byl zveřejněn ve Zpravodaji.
Usnesení č.4
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu se spolkem SaKS Trnávka na dotaci
100 000 Kč na pořádání sportovních a kulturních akcí
v obci Trnávka.
10. V
 eřejnoprávní smlouva se ZŠ Řečany n. L.
ZŠ Řečany n. L. požádala o dotaci 30 000 Kč na rekonstrukci stropu a osvětlení v jedné učebně. Celkový
náklad na učebnu činí 55 000 Kč. Na shodný návrh
zastupitelstva obce a p. Konvaliny se doporučuje poskytnout dotaci na celou částku tj. 55 000 Kč.
Usnesení č. 5
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s ZŠ Řečany n. L. ve výši 55 000 Kč
na akci Rekonstrukce stropu a instalace světel učebny.
11. V
 yřazení nedobytných pohledávek
Obec eviduje pohledávky ve výši 13 523 Kč za ob-

čany, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu většinou na Obecním úřadě. Přitom ve skutečnosti v obci
nebydlí, jejich skutečný pobyt je nedohledatelný nebo
by náklady na vymáhání převýšily dlužné částky.
Obecní úřad proto navrhuje převedení těchto pohledávek na podrozvahový účet a vymáhání jen v případě, že se změní situace dlužníků.
Usnesení č. 6
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje převedení
nedobytných pohledávek za stočné v celkové hodnotě
13 523 Kč na podrozvahový účet.
12. Střednědobý výhled na rok 2019–2020
Výhled byl zpracován na základě skutečností předchozích let. Jedná se o kvalifikovaný odhad, jednotlivé
položky nejsou pro Obec závazné.
Usnesení č. 7
Obecní zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje střednědobý výhled na roky 2019–2020.
13. Zpráva o činnosti OÚ
Zprávu o činnosti OÚ od minulého VZ přenesl p. starosta.
• Byla zahájena výstavba cyklostezky do Řečan. Stavbu
provádí na základě výběrového řízení firma MIROS majetková a.s. Stavební dozor je smluvně zajištěn.
• V blízkém okolí se připravují tyto stavební akce:
Slévárna KASI
Obalovna živičných směsí BAUSET
Výstavba nové haly VAKO
• V jarních měsících provede elektrárna Chvaletice prostřednictvím firmy BAUSET odbagrování a vyčistění rybníku ,,Kamčátka“.
• V tlakové kanalizaci momentálně nejsou problémy s tím,
že by byly vhazovány zakázané předměty, ale vyhořela
dvě čerpadla zřejmě v důsledku poruchy dodávky el.
energie – bude nutno instalovat nová.
14. D
 iskuse
Cyklostezka:
P. M. Špás:
— Jak bude umístěn příkop?
Mezi cyklostezkou a silnicí.
P. Jan Hnilička:
— Osvětlení cyklostezky?
Stávající osvětlení rekonstruuje Obec Řečany tak, aby
osvětlovalo i cyklostezku.
P. J. Konvalina:
— Uložení skrývky ornice?
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Dočasně bude uložena vedle sběrného dvora a použita
na terénní úpravy v obci.
P. J. Slavíček:
— Zakončení cyklostezky?
V Řečanech n. L. naproti garážím, delší trasa zatím není
možná, protože v Řečanech se předpokládá výstavba rodinných domů
P. K. Suchánek:
— Požaduje zveřejňování čerpání rozpočtu podle akcí
a informace občanů o tom, co se v obci buduje.
Finanční výkazy o čerpání rozpočtu budou zveřejňovány
na elektronické úřední desce. O stavebních akcích včetně
V Trnávce dne 19.3.2018

Na hřišti přibyly
posilovací stroje

V. Likešová
zapisovatelka

oprav jsou zastupitelé informováni na pracovních poradách, občané na veřejných zasedáních formou zápisu
zveřejněného ve Zpravodaji.
P. J. Konvalina:
— Měla by se opravit terasa u bytu v čp. 1, protože opadané dlaždičky nedělají dobrý dojem.
Budou osloveny tři stavební firmy, oprava bude provedena podle jejich časových možností.
15. Z
 ávěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil
veřejné zasedání v 19.30 hod.
p. Holec, M. Šolta
ověřitelé zápisu

R. Valenta
starosta

Policie ČR - I. díl
Policie ČR zpracovala a postupně předává obcím seriál
článků, které informují občany o různých bezpečnostních
rizicích a podává návod, jak se chovat v krizových situacích. Velmi rádi budeme tyto články postupně zveřejňovat
a věříme, že budou našim obyvatelům k užitku. Dnes tedy přinášíme první z nich.

P

olicisté Pardubického kraje by rádi
občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a zásady, kterými
je dobré se řídit, aby se nestali
oběmi různých podvodníků
nebo zlodějů. Preventivní
rady budou vydávat formou tematických článků,
které budou zasílat na vaše obce. Témata budou jistě
zajímavá. Například podvody
páchané na seniorech (tzv. výhodné
nabídky zboží či služeb, legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční dopravě
(chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb
v lese, skoky do neznámé vody, děti –
bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit,
aby naše články byly zajímavé, a tak
občas přidáme i pár střípků z policejních svodek, abyste věděli, co se
ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním
článku připomněli čísla tísňových linek
a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným
tématem a to podáváním „trestního“
oznámení. Oznámení na Policii České
republiky může podat kdokoliv (nikoli
pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné
oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá
charakter neodkladného tísňového
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hovoru na linku 158, můžete se obrátit
na policisty z nejbližšího obvodního
oddělení policie. V naléhavých případech můžete samozřejmě volat
linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro
urychlení
komunikace
a následné pomoci je dobré vědět základní údaje
k oznamované události, což
jsou minimálně tyto informace:
- vaše jméno;
- adresa, odkud voláte, případně co
nejbližší upřesnění místa události;
- co se stalo;
- zda je na místě někdo zraněn nebo
zda potřebuje někdo pomoc lékaře
či hasičů.
Obecně i při podávání oznámení
na obvodní oddělení by si měl každý
oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace má) připravit odpovědi
na základní otázky typu CO se stalo,
KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo
protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání
pachatele, tzn. újma na zdraví nebo
škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý,
nicméně pokud se něco stane a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že
si v rychlosti nevybaví ani to, jak se
jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové
linky policie a to číslo 158. Pokud po-

Důležitá čísla
150
Záchranná služba 155
policie
158
Jednotná linka 
112
Hasiči

třebujete pomoc hasičů, volejte číslo
150. Zdravotnická záchranná služba
má linku tísňového volání 155. Rovněž
je možné si přivolat pomoc voláním
na jednotné číslo evropského volání
112. Nicméně doporučujeme, pokud
potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále
jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku
potřebné složky. Číslo 112 se využívá
především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje Bc. Aleš
Malý, DiS. naše tvrzení podporuje
a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc
záchranné služby, volejte přímo linku
155 a eliminujte tak by sebemenší
časové prodlevy při spojování hovorů
z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro neslyšící, kde
operační důstojník komunikuje s osobou, která potřebuje pomoci formou
SMS zpráv. Tato linka má číslo
603 111 158. A úplným závěrem
můžeme uvést malou zajímavost – dětem jako mnemotechnickou pomůcku
zapamatování tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 158
– osmička evokuje pouta používaná
policisty, u linky 155 – pětka evokuje
nafouknuté bolavé bříško a u čísla
150 – nula představuje rybník plný
vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné dny!
por. Ing. Markéta Janovská,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Chvaletice

– město za humny

H

istorie Chvaletic sahá do roku
1393 – kde kdysi tvrz a dvůr
patřily pánu Hereši z Chvaletic. Pozůstatky tvrze zanikly v roce 2008
při stavbě obchvatu. Roku 1975 se
stává součástí Chvaletic obec Telčice – osada položená pod kopcem,
jejíž vznik se datuje rokem 1720. Původní Chvaletice tedy ležely nahoře
na kopci, dnes se tu říká Hornická
čtvr. Z původních Chvaletic toho
moc nezbylo, díky těžbě pyritové
břidlice v padesátých letech minulého století, kdy podstatná část obce
byla zbourána. Zachován zůstal
evangelický kostel z roku 1882 postavený na místě původního kostela
z poloviny 18. století podle plánů
architekta Blechy za seniora a faráře Julia Fleischera, fara, hřbitov
a Masarykova obecní škola, postavená dle návrhu architekta
Karla Řepy, která je od roku 2009
kulturní památkou a v současné

době čeká na opravu, aby zde
vzniklo interaktivní centrum historie
a současnosti těžby nerostných surovin, tedy jakési muzeum hornictví.
Chvaletice mají od roku 1981 statut
města a v současné době kolem
3300 obyvatel. V době největšího
rozkvětu byla vybudována škola,

školka, jesle, spousta bytových domů,
kulturní dům i Střední odborné zemědělské učiliště.
Chvaletice jsou známé především jako hornické město. Dolování železné
rudy v okolí bylo doloženo již ve středověku kronikářem Václavem Hájkem
z Libočan. V 19. století se začalo těžbou rudy vzniklé oxidací kyzových
břidlic na povrchu země, v padesátých letech minulého století se začalo
s těžbou pyritu, jenž sloužil k získání síry pro výrobu kyseliny sírové. Tehdejší
MKZ neboli Manganorudné a kyzové závody těžily v povrchovém lomu
o délce cca 2,5 kilometru, šířce půl kilometru a hloubce asi 150 metrů.
V roce 1975 byly těžební práce
skončeny a jáma začala sloužit
k ukládání popílku z elektrárny.
Zmínit musíme i přístav vybudovaný
v 70. letech minulého století, kde řeka Labe začíná být splavná pro velké lodě – jenž dříve dopravovaly uhlí do elektrárny, které (jak všichni
víme) je dnes dopravováno po železnici. Důvodem přechodu na železnici byly nejen finanční, ale i to,
že Labe bylo pro remorkéry splavné
jen něco přes půl roku a například
v roce 1979, když zamrzlo, uhlí bylo
složitě dopravováno nákladními auty z Opatovic.

Foto: archiv 7EC

květen 2018

Sev.en EC Chvaletice oznámila zvýšení stočného od 1. čtvrtletí 2018
na 33,32 Kč za m3. Vzrostou tím náklady obce, platby občanů zůstávají
stejné.
Naši obyvatelé se zajímají o dění v Sev.en EC, a už jde o nové technologie, havárie zařízení nebo další perspektivy. Aby tyto informace nebyly
zkreslené, dodává nám elektrárna každý měsíc několik výtisků Důlních novin, které se pochopitelně ve větší míře zabývají situací v těžebních společnostech, zveřejňují se tam však i informace o chvaletické elektrárně, odpovědi na dotazy občanů ap.
Tyto noviny jsou zdarma k dispozici v prodejně a na OÚ, takže každý zájemce se může dostat k oficiálním zprávám a stanoviskům majitelů firmy.
Doporučujeme tohoto zdroje využívat.
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Bioodpad
do kontejneru
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dá se, že naši občané hojně využívají službu odkládání rozměrného bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů,
které jsou trvale umístěny na ploše před bývalou požární zbrojnicí a po naplnění neprodleně odváženy. V současnosti firma MIROS majetková a.s. bude upravovat zpevněnou plochu v oploceném areálu zbrojnice, kontejnery tam
budou přesunuty a budou nadále občanům volně k dispozici. Od tohoto řešení si slibujeme lepší možnost úklidu plochy
kolem kontejnerů a také veřejná zeleň před objektem nebude poškozována. Počítá se také s umístěním dalšího kontejneru na trávu. V této souvislosti pak prosíme občany, aby bioodpad (zejména větve) začínali ukládat od zadní stěny
kontejneru a podle možnosti je sešlápli. Jednak tím usnadníte ukládání odpadu těm, kteří přijdou následně a jednak
vozit na skládku vzduch je přecejen drahé.

Knihy putují mezi Pardubicemi a Trnávkou
Občané, kteří byli na veřejném zasedání 19. 3. 2018 případně
čtenáři zápisu v dnešním zpravodaji vědí, že obec Trnávka přispívá Krajské knihovně v Pardubicích na nákup knih částkou 5000 Kč.
Nakoupené knihy budou v rámci meziknihovní výměny sloužit i občanům Trnávky. Ke knihám, které jsou v knihovně jako majetek obce, dvakrát do roka přibydou jako výpůjčka nové moderní tituly.
Kromě toho knihovnice paní Lucka Mašková umí zajistit i knihy, které sami k dispozici nemáme, jen to není možné ze dne na den. Takže, milí velcí a malí čtenáři, knížkám samotným je v knihovně smutno a čekají, že se s nimi přijdete potěšit. Vybírat rozhodně máte
z čeho.
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prodej PB lahví
V Trnávce je nyní také možnost
zakoupit nebo vyměnit
propanbutanové lahve.
Službu poskytuje
ve všední den
i mimo pracovní dobu
Alena Bížová.
Tel.: 777 008 815

Začalo jaro a to bývá spojeno s masopustními taškařicemi, maškarními bály a karnevaly. Jeden takový rej masek se samozřejmě konal i u nás, a to v sobotu 17. března. V sále místního hostince se opět sešly pohádkové i filmové postavy, strašidla, zvířátka a převleky za různé profese, krásně předvedené místními dětmi za podpory
rodičů i prarodičů.

Soutěžilo se v různých disciplínách a sladké a drobné odměny tu byly pro všechny. K velké legraci se samozřejmě připojili i dospělí a také poměřili svoje síly.
Tančilo se, běhalo se, juchalo, limonáda tekla proudem a jako sladká tečka
na konci všem chutnal báječný dort. Vy se te s námi můžete podívat na pár
fotografií a nasát tak trochu té báječné atmosféry.
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