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Lyžařský výcvik (13.–18. 1. 2013)

L

yžařský areál Dolní Morava nás přivítal svými zasněženými
kopci a lehce mrazivým počasím. Během několika dnů
jsme zažili sněžení, hustou mlhu i nádhernou modrou oblohu.
Díky mnoha možnostem lyžařského areálu jsme vyzkoušeli
různě obtížné sjezdovky.

VÁNOâNÍ KONCERT DH ZLAËANKA
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vánočního
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,některé dny nám v poslední
době připomínají léto než
jaro, však zimy jsme si
letos užili dost.
Zastupitelstvo obce si od
roku 2013, s třináctkou na
konci, slibuje, že bude pro naši obec šťastným rokem. V měsíci březnu schválilo
rozpočet obce na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015. Chtěl bych Vás
seznámit s akcemi, se kterými se v rozpočtu počítá:
- v měsíci dubnu vydání stavebního povolení na odkanalizování obce
- DSO Ligary, jehož členem je i naše obec,
požádalo o dotaci na tuto akci. Celkové

náklady na odkanalizování všech pěti
obcí včetně čističky odpadních vod budou
ve výši cca 350 mil. Kč. Rozhodnutí o přiznání dotace by mělo být známo do poloviny května.
- dále se připravuje výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro
územní a stavební povolení na výstavbu
inženýrských sítí a komunikace pro
novou výstavbu rodinných domků v lokalitě v Sadech
- v plánu je i započetí s rekonstrukcí budovy sokolovny
- bude vybudována nová autobusová zastávka na státní silnici u kříže ve směru
na Slavkov, stávající zastávka bude odstraněna.

Oblastní charita Hodonín
Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slavkově u Brna Centrum
denních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
(od 27 let věku), kteří vzhledem ke
svému věku nebo zdravotnímu
stavu ztrácí svoji soběstačnost.
Centrum denních služeb se snaží
takovým rodinám pomoci v tom,
aby jejich blízký mohl co nejdéle zůstat
doma ve svém přirozeném prostředí a nemusel se stěhovat do domova, ústavu, LDN
či podobného zařízení. A zároveň, aby
osoba pečující měla dostatek času sama na
sebe, na svoje zaměstnání, povinnosti, domácnost, koníčky, rodinu.
Ke každému uživateli je přistupováno individuálně. Centrum nabízí pomoc při
osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(canisterapie, muzikoterapie, výroba drobných předmětů, cvičení těla, jemné motoriky, paměti apod.).

Každý uživatel si může vybrat,
zda bude docházet pětkrát týdně na
osm hodin denně, jednou týdně na
pár hodin nebo úplně jinak. Centrum svým uživatelům také nabízí
svozové auto.
Centrum denních služeb sídlí
v přízemí městské budovy Domu
s pečovatelskou službou, Polní
1444 a přístup do něj je zcela bezbariérový.
V případě zájmu o tuto službu je možné
domluvit se na individuální prohlídce prostor
Centra a před uzavřením smlouvy o poskytování služeb nabízíme jednu až tři návštěvy
zdarma, aby si zájemci mohli nezávazně vyzkoušet, zda by jim tato služba vyhovovala.
Vedoucí Centra denních služeb Slavkov
u Brna je možné kontaktovat telefonicky na
čísle 734 435 125 nebo emailem na
cds.slavkov@charita.cz. Více informací na
www.hodonin.charita.cz.
Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS.
vedoucí – sociální pracovnice

Dále se v rozpočtu počítá s podporou
kulturního a sportovního dění v obci.
Na činnost spolků, klubů a sdružení
v obci byla vyčleněna finanční částka ve
výši 64 000 Kč, z toho pro TJ Sokol Nížkovice 2500 Kč, SK Nížkovice 35 000 Kč, Občanské sdružení Čtyřlístek 10 000 Kč,
Myslivecké sdružení Nížkovice 7500 Kč,
Agentuta JAN, Miloslav Janoušek, Nížkovice 5000 Kč, PAPRSEK Vyškov 1000 Kč,
Oblastní charita Hodonín 2000 Kč, Babybox nemocnice Vyškov 1000 Kč.
Jak vidíte, čeká nás dosti práce, která
bude vyžadovat i Vaši spoluúčast.
Proto přeji zastupitelům i Vám, občanům, pevné nervy, pochopení a toleranci.
Petr Plotěný, starosta obce

Rozpočet obce roku 2013
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Financování
Celkem
Výdaje
Provozní výdaje
- školství
- kultura
- komunální služby
a územní rozvoj
- tělovýchova
- nakládání s odpady
- péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň
- státní správa
a samospráva
- ostatní
Kapitálové výdaje
Celkem

5.753.000,00 Kč
579.300,00 Kč
3.764.000,00 Kč
148.700,00 Kč
–1.130.000,00 Kč
9.115.000,00 Kč
5.715.000,00 Kč
760.000.00 Kč
351.000,00 Kč
885.800,00 Kč
296.300,00 Kč
510.500,00 Kč
125.000,00 Kč
2.158.800,00 Kč
627.600,00 Kč
3.400.000,00 Kč
9.115.000,00 Kč

Jak se věci mají
Chtěla bych reagovat na článek ve Vyškovském deníku ze dne 23. 3. 2013. Jsou
v něm barvitě vylíčeny problémy kolem pohybu chodců na silnici I/54. Po přečtení
článku čtenář neznalý věci musí nabýt
dojmu, že obec nic nedělá a osud občanů,
kteří jsou nuceni se v těchto místech pohybovat, je jí lhostejný. Ráda bych tedy osvětlila situaci. Jak již bylo řečeno, chodník
kolem silnice I/54 je řešen současně s výstavbou mostu, který je ale, bohužel, v nedohlednu, poněvadž nejsou peníze. Co se
týká postesknutí, že ani přechod nemáme,
musím konstatovat, že ani nebude, protože
nám ho zatím nepovolili, i když jsme o něj
několikrát žádali. Pro zpomalení dopravy
obec chtěla, aby byl vybudován kruhový objezd, ale i ten byl zamítnut. A zastávka? Je
umístěna na opačné straně, než je jí potřeba
a obec v letošním rozpočtu počítá s pořízením nové zastávky na pravé straně vozovky.

Podotýkám, že nezávisle na článku v novinách. Bohužel, jednu věc ale nikdo nemůže
změnit. Cestující od Slavkova vždy budou
muset frekventovanou silnici přecházet, aby

se dostali domů. Tato situace byla občanovi,
který inicioval napsání článku v novinách, již
několikrát vysvětlena, bohužel neúspěšně.
Jaroslava Helísková
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Závěrečný účet obce Nížkovice za rok 2012
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
Schválený
rozpočet
Tř. 1 – Daňové příjmy

Rozpočtová
opatření

5,101.000,-

Upravený
rozpočet

+ 579.200,-

Plnění
k 31. 12. 2012

5,680.200,-

C/RS
%

C/RU
%

5,578.287,57

109,36

98,21

Tř. 2 – Nedaň. příjmy

702.300,-

+ 85.400,-

787.700,-

714.900,70

101,79

90,76

Tř. 3 – Kapitál.příjmy

7,392.000,-

+ 70.000,-

7,462.000,-

4,344.621,00

58,77

58,22

Tř. 4 – Přijaté transf.
Příjmy celkem

276.700,-

+ 197.300,-

474.000,-

473.967,60

171,29

99,99

13,472.000 ,-

+ 931.900,-

14,403.900,-

11,111.776,87

82,48

77,14

Tř. 5 – Běžné výdaje

6,021.000,-

+ 377.500,-

6,398.500,-

5,843.865,05

97,06

91,33

Tř. 6 – Kapitál. výdaje

1,880.000,-

+ 554.400,-

2,434.400,-

2,271.315,90

120,81

93,30

Výdaje celkem

7,901.000,-

+ 931.900,-

8,832.900,-

8,115.180,95

102,71

91,87

+5,571.000,-

–

+5,571.000,-

+ 2,996.595,92

53,79

53,79

–

–

–

–

–

–

Splátky úvěrů

- 1,761.000,-

–

-1,761.000,-

- 1,760.716,48

99,98

99,98

Prostředky min. let

- 3,810.000,-

–

-3,810.000,-

- 1,235.879,44

32,44

32,44

Financování celkem

- 5,571.000,-

-5,571.000,-

- 2,996.595.92

53,79

53,79

Saldo: Příjmy-výdaje
Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou
k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní
úřadu (výkaz FIN 2-12M, rozbor čerpání
příjmů a výdajů – sestavy). Výkaz FIN 2 –
12 M je rovněž dostupný dálkovým přístupem na www.nizkovice.cz v sekci Úřední
deska.
Příjmy:
Obec Nížkovice měla v roce 2012 příjmy
ve výši 11,111.776,87 Kč. Schválený rozpočet
byl naplněn na 82,48 %, upravený rozpočet
na 77,14,%. V roce 2011 byly příjmy ve výši
7,777.152,01 Kč, tj. navýšení o 42,88 %.
Výdaje:
V roce 2012 byly výdaje ve výši
8,115.180,95 Kč, v roce 2011 to bylo
7,533.287,42 Kč, tj. zvýšení o 7,72 %.
Rozpočtová opatření se dělala dle potřeby, aby vždy výdej ještě před uskutečněním byl rozpočtovaný a dále aby výdaje
ve srovnání s upraveným rozpočtem byly
maximálně 100,00 %.
2. Hospodářský výsledek
Obec Nížkovice neprovozuje hospodářskou činnost. Hospodářský výsledek z hlavní
činnosti za rok 2012 činí před zdaněním 159.933,63 Kč (Výkaz zisku a ztráty).
Od roku 2012 obec provádí účetní odpisy
majetku a HV je významně nižší. Dále
ovlivnily hospodářský výsledek náklady
z přecenění na reálnou hodnotu. Obec prodává byty v bytovce č.p. 275 za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Tato cena
je ale nižší než účetní hodnota bytů.
3. Údaje o hospodaření s majetkem
a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
a Příloha jsou dostupné dálkovým přístupem na www.nizkovice.cz v sekci Úřední

deska. K nahlédnutí jsou na obecním
úřadu u účetní úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za
běžný rok včetně popisu významných
vlivů na změny stavů.
4. Stav účelových fondů
Sociální fond stav k 31. 12. 2012
29.747,20 Kč
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a statutem sociálního fondu pro
rok 2008 schváleným zastupitelstvem obce
dne 29. 2. 2008 a platným i pro další roky
(schváleno ZO Nížkovice dne 11. 3. 2009 –
usnesení č. 6).
5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec Nížkovice je zřizovatelem Základní
školy a Mateřské školy Nížkovice, okres
Vyškov, příspěvkové organizace. Celkový
hospodářský výsledek PO za rok 2012 je
3.645,64 Kč, z toho HV z HČ je kladný
a činí 3.304,64,- Kč, HV z doplňkové činnosti je kladný a činí 341,- Kč. Nevyčerpaná
dotace ze SR činí 0,- Kč. Nevyčerpaná dotace na dlouhodobý majetek činí 0,- Kč.
Příspěvková organizace obdržela od
obce na provoz a opravy 850.000,- Kč a na
platy učitelů v ZŠ z důvodu nízkého počtu
žáků ve škole 291.000,- Kč (leden–prosinec 2012).
K 31. 12. 2012 měla na ZBÚ částku
353.290,83 Kč, na účtu FKSP 21.544,66 Kč.
Zůstatek hotovosti v pokladnách: 20.538,- Kč.
Roční účetní závěrka PO včetně zákonem
předepsaných výkazů je založena na OÚ a dále
je dostupná dálkovým přístupem na adrese
www.nizkovice.cz v sekci Úřední deska.
V roce 2012 byla provedena v PO 2x veřejnoprávní kontrola, kterou provedla účetní
OÚ p. Helísková a auditorka Ing. Zdeňka Cáhlíková. Zápis je založen na OÚ.

6. Vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Z Min. financí na Volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR obdržela 23.000,Kč, v rámci finančního vypořádání byla
vrácena částka 8.460,- Kč dne 29.1.2013 na
účet Jihomoravského kraje.
Další transfer (investiční) do rozpočtu
obce za rok 2012 činil 81.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje (pol. 4222, ÚZ
363). Transfer byl řádně vyúčtován dle požadavku JMK.
Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
v rámci SDV (pol. 4112) činily v roce 2012
195.700,- Kč.
Celkem obec obdržela transfery ve výši
473.967,60 Kč.
Obec Nížkovice si v roce 2007 vzala úvěr
u KB Vyškov na dostavbu bytového domu.
Úvěr byl splatný nejpozději k 25. 1. 2017,
ale obec celou dlužnou částku ve výši
1,760.716,48 Kč splatila k datu konce fixace
úrokové sazby (24.2.2012), takže v současné době není nikde zadlužená.
Zůstatek fin. prostředků na ZBÚ k 31. 12.
2012 činil 6,432.284,86 Kč.
Finanční vypořádání s příjemci dotací za
rok 2012:
Myslivecké sdružení Nížkovice,
Nížkovice 94
7.500,- Kč
Miroslav Janoušek, Agentura JAN,
Nížkovice 69
5.000,- Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. KLUB PAPRSEK,
Osvobození 53, Vyškov
1.000,- Kč
SK Nížkovice, Nížkovice 44
ČZS Nížkovice

40.000,- Kč
3.000,- Kč

Římskokatolická farnost Nížkovice,
Nížkovice 14
50.000,- Kč
Celkem

106.500,- Kč
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U příjemců veřejných prostředků byla
provedena veřejnoprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Předmětem kontroly bylo hospodaření
s veřejnými prostředky s důrazem na jejich
použití k dohodnutému účelu. Všechny
subjekty použily finanční prostředky na
dohodnutý účel, což doložily fakturami
a pokladními doklady, které byly řádně zaznamenané v jejich účetnictví.
7. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012
Přezkoumání hospodaření provedla
p. Hana Koumalová a p. Antonie Dobrovolná, zaměstnanci odboru kontrolního
a právního – odd. přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, které se uskutečnilo dne 28.
1. 2013.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě
Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které bylo provedeno kontrolory
p. Antonií Dobrovolnou a p. Vierou Svobodovou a uskutečnilo se dne 4. 9. 2012
a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 28. 1. 2013.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
je přílohou k závěrečnému účtu.
Dle nově platné legislativy (zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) obce povinně schvalují v rámci závěrečného účtu obce i účetní závěrku
(účetní závěrka se skládá z následujících
výkazů: FIN 2-12 M, Rozvaha, Výkaz
zisků a ztráty, Příloha). Tato je přílohou
této zprávy. Z přezkumu hospodaření vyplývá, že účetní závěrka je sestavena
v souladu s platnými právními předpisy,
proto je možné ji schválit.
Jaroslava Helísková, účetní

Narodili se
Rolinc Vojtěch, 22. 10. 2012
Vetrová Kateřina, 6. 1. 2013
Slezáková Laura, 10. 2. 2013
Habartová Natálie, 13. 2. 2013

Opustili nás
Ondráček Jaroslav
Svoboda Rudolf
Doležalová Anna
Kocman Pavel
Kučera Rudolf
Plotěná Vlasta

22. 11. 2012
12. 12. 2012
11. 2. 2013
23. 2. 2013
26. 2. 2013
27. 2. 2013

5

Městská policie Slavkov
Obec Nížkovice uzavřela s městem Slavkov u Brna „Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u Brna
na území obce Nížkovice“. Předmětem této
smlouvy je, že Městská policie Slavkov
u Brna bude provádět odchyt toulavých
psů a jejich transport do příslušného zařízení. V případě zjištění majitele, majitel
nese veškeré náklady. V případě, že uvidíte
pobíhat po obci psa bez dozoru, volejte
prosím čísla: 724 186 602 – Plotěný,
734 262 950 – Chytilová. Děkujeme.
refz

SK Nížkovice
V letošní sezoně nastupují tři naše družstva v okresních soutěžích. Po podzimní
části je A mužstvo mužů na 5. místě se ziskem 24 bodů. B mužstvo mužů je na 11.
místě se ziskem 7 bodů. A konečně družstvo žáků je na 10. místě se ziskem pouhých 3 bodů. Bohužel situace v žákovském
družstvu je na pováženou, neboť po sezoně z důvodu malého počtu hráčů budeme zřejmě nuceni zrušit tento tým. Aby
k tomu nedošlo, musely by se najít děti,

které by měly zájem hrát kopanou v naší
obci. Pokud by rodiče věděli o zájmu svých
potomků, rádi je přivítáme v našem kolektivu.
SK samozřejmě nežije pouze fotbalem,
ale pořádá akce pro děti i pro dospělé i pro
celou obec. Jedná se o jarní výšlap, stezku
odvahy, ostatky, silvestrovskou zábavu, netradiční olympiádu, pochod slováckými vinohrady.
Za SK Nížkovice Dušan Horák

Ostatky
Letošní ostatky proběhly nezvykle brzy
již 9. února. Počasí nakonec celkem vyšlo,
byla sice zima, ne moc velká, ale vlezlá,
foukal nepříjemný vítr, ale alespoň nic nepadalo. Masek bylo tentokrát čtyřiačtyřicet, znovu dost dětí. Děkujeme tímto
všem, kteří se na tomto trendu podílejí, jak
rodičům, tak učitelkám, tak vedoucím
kroužků, bez dětí tradice v obci skončí.
Jako každoročně jsme čekali, jaké masky
se mezi nás dostaví a opět jsme byli překvapeni. Přijel mezi nás obyčejný lid nový
pan president i s první slečnou a také pě-

tice hrdinů z komiksového příběhu Avengers, dále se zúčastnila všelijaká zvířátka,
mimo jiné i překvapivě medvěd, střapec
bílého a červeného vína, spousta pohádkových postav, klauni, šašek z cirkusu
a také jamajský dvojbob s kormidelnicí.
Všem, kteří přišli a všem, kteří nám otevřeli, patří velké poděkování. Ostatky byly
ukončeny tradičně v hospodě a pochovávání basy proběhne snad příští rok. Takže
za rok se těšíme se všemi znovu na tradičních ostatcích.
Za SK Nížkovice Dušan Horák
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Střípky z mateřské školy
Asociace domácího vzdělávání
V letošním školním roce 2012/2013 jsme
začali spolupracovat s Asociací domácího
vzdělávání sdružující rodiny, které vyučují
své dětí doma. V sobotu 12.1.2013 proběhlo
poprvé v naší škole přezkoušení dětí z domácího vzdělávání a prezentace jejich půlroční domácí práce.
UKONČENÍ DVOU PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ESF A EU
• V období 1.9.2010 – 28.2.2013 se ZŠ
a MŠ Nížkovice účastnila projektu EU peníze školám. Učitelky ZŠ vytvořily celkem
348 inovativních materiálů k výuce téměř
všech předmětů a k průřezovým tématům
napříč všemi předměty. Finanční dotace
byla využita k zakoupení ICT technologie,
pomůcek do vyučování, encyklopedií
a knih do školní knihovny.
• Učitelky MŠ ukončily tříletý cyklus Informatorium MŠ. Projekt podporoval zvýšení kvalifikace a rozvoj dovedností
pedagogických pracovníků v mateřských
školách. V letech 2010 – 2013 absolvovaly
obě učitelky téměř 300 hodin kurzů, seminářů a přednášek z oblasti pedagogiky
a psychologie dítěte do 6 let.
Projekt v MŠ o lidském těle ,,Aby tělo nebolelo“

Liláãci ve ‰kole

něnském Divadle Radost. Výlet byl zakončen prohlídkou vánočního stromu a betlému na Náměstí Svobody.
Benefiční koncert pro děti z LILA
Letos jsme již potřetí uspořádali benefiční
koncert pro děti z Domova LILA v Otnicích.
Naším milým hostem a spoluhráčem při
koncertě byl již podruhé pan Slávek Janoušek. Děkujeme za Vaše finanční příspěvky.

Zápis do 1. tﬁídy

Tři králové

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Uspávání basy

Dílniãky

Peãení perníãkÛ

Výlet do Brna
Pěkným dárkem byla předvánoční návštěva představení „Husovické Betlém“ v br-

Devět našich školáků se letos poprvé zapojilo do Tříkrálové sbírky, kterou v naší
obci pořádá oblastní Charita Hodonín.

Uspávání basy a nížkovické ostatky
Ve škole jsme ukončili masopustní období uspáním školní basy.

Výhra v soutěži Hravě žij zdravě!
Žáci 5. třídy letos obsadili 1. místo v Jihomoravském kraji a velmi pěkné 8. místo
mezi školami z celé ČR v internetovém
kurzu o zásadách správné výživy a zdravého životního stylu Hravě žij zdravě. Blahopřejeme!

Školní časopis
Časopis ŠKOLNÍ OČKO
slaví první narozeniny.
V tomto školním roce pracuje stálá redakce ve školním kroužku. Celkem už
vyšlo 12 čísel. Letos jsme
se zapojili do soutěže školních časopisů
v Jihomoravském kraji. Na této soutěži
jsme obsadili 2. místo v krajském kole a postupujeme do celorepublikového kola.
Zveme vás také na webové stránky
www.nizkovice.cz/skola.
Mgr. Lenka Pospíšilová

Zápis do 1. třídy a do MŠ
U zápisu do 1. ročníku v pirátském
duchu jsme 6.2.2013 přivítali všechny nížkovické předškoláčky a jejich rodiče. Zápis
absolvovaly i děti, které budou vzdělávat
rodiče doma.
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ST¤ÍPKY Z M·

Ostatky v M·

Vánoãní Brno
Vánoãní koncert

XV. OBECNÍ
PLES

XXVI. ROâNÍK V¯STAVY VÍN

Č

ZS Nížkovice uspořádal 1. dubna 2013 XXVI. ročník
výstavy vín v Nížkovicích. Ke koštu připravil 189
vzorků vín ze 42 obcí Moravy. Sešlo se 118 bílých, 10 růžových a 61 červených vzorků vín. Hodnocení vín bylo
provedeno v sobotu 24. 3. 2013 v 6 komisích pod vedením
pana doc. Ing. Eduarda Postbiegla, CSc. Vína byla hodnoPlotěný Petr
cena 100 bodovým systémem.

âTY¤LÍSTEK NÍÎKOVICE

V‰ichni úãastníci soustﬁedûní v Rájci-Jestﬁebí:
âtyﬁlístek NíÏkovice, Carola a Carolka Brno

DùTSK¯
MA·KARNÍ PLES

VALNÁ HROMADA
HONEBNÍHO SPOLEâENSTVA

