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ROZSVùCOVÁNÍ
VÁNOâNÍHO
STROMU

Obec NíÏkovice ve spolu-
práci se Z· a M· NíÏkovice
rozsvûcovaly v pondûlí
2. prosince vánoãní strom.

PF 2014



Dýňování 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ·KOLNÍHO ROKU

Naše tradiční a oblíbené dýňování, které se letos
konalo 1. listopadu, má i letos krásný výsledek – vy-
tvořili jsme rodinu Pumpkinů, kteří se usadili před
naší školou a důležitě obhlížejí okolí.

Největší pozornost věnu-
je me při zahájení vždy

prvňáčkům, které přivítala
paní ředitelka i pan starosta
a zástupci obce 2. září 2013.
V letošním školním roce na-
stoupilo do mateřské školy
28 dětí, do základní školy
18 žáků a 23 se jich vzdělává
doma. Přání dobrého
a úspěšného školního roku
si ale zaslouží všichni: 

Pohodu a radost z pozná-
vání přejeme všem, ať už se
učí ve škole či doma!

SETKÁNÍ SE SENIORYVsobotu 9. listopadu sezvala obec Nížkovice širokou veřejnost k se-
tkání s Policií České republiky. Spolu s vyškovskými dopravními

policisty jsme upozornili přítomné na vhodnost používání reflexních
prvků při pohybu v silničním provozu, neboť chodec či cyklista, který
není dostatečně viditelný ohrožuje sebe i své okolí. Občané se do-
zvěděli několik  příkladů z praxe a protože se jednalo pře devším o se-
niory, diskutovanou problematikou byla nejen doprava, ale
i podvodníci, kteří okrádají starší lidi. Osvětlili jsme pozorným pos-
luchačům, kterých se sešlo k šedesátce, jaké nejčastější záminky uží-
vají podvodníci, aby se vloudili do prostoru domu či bytu, a základy
bezpečného chování doma i na ulici. Závěrem dostali přítomní dárek
v podobě reflexního předmětu. V těchto preventivních besedách bu-
deme i nadále pokračovat i v jiných obcích a městech.

por. Mgr. Alice Musilová

Zahájení ‰kolního roku –
dûti z domácího vzdûlávání

Zahájení ‰kolního roku –
leto‰ní prvÀáãci

Zahájení ‰kolního roku –
poprvé v lavicích



3Prosinec 2013 Nížkovický zpravodaj

Vážení spoluobčané,
čtenáři, čas letí jako voda
a máme zde prosinec – ad-
vent. Nastává čas, kdy bu-
deme hodnotit rok 2013
a připravovat plány na rok
2014.

V roce 2013 dále pokračovaly přípravné
práce na projektu pro výstavbu inženýr-
ských sítí pro novou výstavbu rodinných
domů v lokalitě v Sadech. S tím souvisí
i výkup pozemků v této části obce, který
nejvíce projektovou dokumentaci zpoma-
lil. V těchto dnech se podařilo výkup po-
zemků dokončit a tím i projektovou
dokumentaci.

Nejvýznamnějším připravovaným pro-
jektem je ale výstavba nové splaškové ka-
nalizace a společné čistírny odpadních vod.
DSO Ligary – svazek obcí Hodějice, Her-
špice, Nížkovice, Křižanovice a Němčany
pokračuje v přípravě společného projektu,
na který získal dotaci z Operačního pro-
gramu Životního prostředí ve výši 90 %
uznatelných nákladů – 218 milionů Kč.
O dalších 10 milionů požádal svazek obcí
Jihomoravský kraj. Zbývající finanční
 prostředky budou pokryty půjčkou ze Stát-
ního fondu Životního prostředí a bankov-
ním úvěrem. Náklady pro Obec Nížkovice
se předpokládají ve výši cca 20 mil. Kč.

V naší obci proběhla informační
schůzka k připravované akci 1. října 2013
v sále sokolovny, které se zúčastnilo 90 ob-
čanů. Na schůzce byli občané informo-
váni, jak bude celá akce probíhat a jak se
mají i občané, majitelé nemovitostí, při-
pravit. Nejvíce dotazů se týkalo domov-
ních přípojek. Jsme si vědomi, že přípojka
k nemovitosti bude pro občany nemalá fi-
nanční zátěž.

Podařilo se nejdražší část domovní pří-
pojky zahrnout do uznatelných nákladů
hlavního projektu, takže část nákladů na
přípojku bude hradit obec.

Nabízíme Vám v této době pomoc při za-
jištění vypracování projektu domovní pří-
pojky – včetně stavebního povolení, který
je nutný pro připojení k hlavnímu řádu.
Nabízíme možnost společného projek-
tanta, zájemci se mohou přihlásit na obec-
ním úřadě a to telefonicky, e-mailem nebo
osobně. Předpokládaná cena projektu je
2500 Kč bez DPH. Schůzky se zájemci
budou organizovány osobně.

Vážení občané, chtěl bych Vás požádat
o trpělivost, pochopení a spolupráci při re-
alizaci tak velkého projektu, který řeší
jeden z velkých problémů obce, tj. likvi-
daci splaškových vod v obci. Zahájení tak
rozsáhlé akce bude v první polovině roku
2014 a bude dokončena v září roku 2015.

Vážení občané, v naší obci byly rozmís-
těny kontejnery na biologický odpad. Cel-
kem je rozmístěno 10 kontejnerů. Tato
nová služba bude obec stát ročně 35
tisíc Kč. Žádáme občany, aby do kontej-
nerů ukládali opravdu odpad jen ten, který
tam patří.  

Cena za svoz a likvidaci domovního od-
padu v příštím roce zůstane na stejné výši
jako v roce 2013, tj. 490 Kč na osobu a rok.

Závěrem přijměte pozvání na vánoční
koncert, který se koná v sobotu 14. 12. v 15
hodin v sále sokolovny a dále na ukončení
roku 2013, které proběhne 31. 12. v 19
hodin na návsi a zakončeno bude malým
ohňostrojem.

Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastné
a veselé Vánoce a v novém roce hodně
štěstí, zdraví, porozumění a úspěchů
v osobním i pracovním životě.

Petr Plotěný, starosta obce 

Slovo starosty

Zásobníky se sáčky
na psí exkrementy

Vážení občané, již delší dobu jsou po
naší obci rozmístěny zásobníky se sáčky
na psí exkrementy. Naleznete je na návsi,
u obchodu, u fotbalového hřiště, u parčíku
pod hraničkami (na Rytinách).

Bohužel, jak se tak po vesnici dívám, při-
jde mi, že sáčky ztrácí na účinnosti, proto
žádáme majitele mazlíčků, aby sáčky po-
užívali  k účelu, k jakému mají sloužit a po
svých miláčcích uklízeli.

Také žádáme rodiče, aby poučili své děti,
a to nejen malé, ale bohužel i ty dospělé,
že tyto sáčky slouží k jinému účelu, než
ke hraní a k jiným jejich ,,zábavným“ čin-
nostem.

Věříme, že majitelé psů začnou opět vy-
užívat nabízenou službu a v obci bude po-
řádek. refz

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy 5.753.000,00 Kč 5.577.565,07 Kč
Nedaňové příjmy 579.300,00 Kč 537.942,70 Kč
Kapitálové příjmy 3.764.000,00 Kč 1.269.364,00 Kč
Přijaté transfery 148.700,00 Kč 298.447,00 Kč
Financování                           -1.130.000,00 Kč   -2.573.402,65 Kč
Celkem 9.115.000,00 Kč 5.109.916,12 Kč
Výdaje Plán Skutečnost
Běžné výdaje 5.715.000,00 Kč 4.537.415,02 Kč
Kapitálové výdaje 3.400.000,00 Kč 572.501,10 Kč
Celkem 9.115.000,00 Kč 5.109.916,12 Kč

Plnění rozpočtu obce k 31. 10. 2013

Ceny vodného a stočného v r. 2014

Společnost byla v uplynulých letech
úspěšná v získávání dotací z Fondu sou-
držnosti EU a Operačního programu život-
ního prostředí. Podařilo se získat přes 500
mil. Kč na vybudování nové a rekonstrukce
stávající vodárenské infrasktruktury. Jed-
nou z podmínek přijetí dotací bylo zajištění
obnovy tohoto majetku postupným zvyšo-
váním ceny až k dosažení tzv. plně nákla-

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují
změnu ceny vodného a stočného s účin-
ností od 1. ledna 2014:

Cena
bez DPH včetně 15 =
(Kč/m3) DPH (Kč/m3)

vodné 33,50 38,53
stočné 35,78 41,15
vodné + stočné 69,28 79,68

cena vodného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

dové ceny služby. K cenovému nárůstu do-
chází v návaznosti na uzavřené smlouvy o
poskytnutí dotačních prostředků, které
přímo stanovují výši cen vodného a stoč-
ného na 1 m3 na příštích 10 let. V případě
nedodržení postupného zvyšování cen by
společnost musela velkou část dotací vracet.

Stav vodoměru k 31. 12. 2013 bude stano-
ven z denních spotřeb fakturovaného
 období. Odběratel má možnost stav vodo-
měru k 31. 12. 2013 nahlásit nejpozději do 5.
ledna 2014

- prostřednictvím webových stránek
www.vakvyskov.cz

- osobně písemně na zákaznickém centru
ve Vyškově, Brněnská 410/13

vždy s adresou odběrného místa nebo čís-
lem vodoměru. Bez těchto identifikačních
údajů nebude nahlášený stav zpracován.

VaK, Vyškov, a. s.

Kradl v chatách
Dvě chaty v blízkosti Nížkovic zlákaly

k návštěvě dosud neznámého zloděje. Ten
u jedné z chat vnikl neuzamčenou brankou
na pozemek, otevřel si mříž a vykopnul
dveře chaty. Dovnitř se však přes ně nedo-
stal, tak se vydal k sousední chatě, kde už
byl bohužel úspěšnější. Tam se dostal po
vypáčení balkonových dveří, v chatě si do-
konce zatopil a nějakou dobu se tam po-
hyboval. Při odchodu vzal baterie, ale také
láhev rumu, slivovice a becherovky. Maji-
telům obou chat tak vznikla škoda za nej-
méně 2 tisíce korun.

por. Mgr. Iva Šebková
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Pro klienty jsme tu denně od 7 hod. do 17
hod. (včetně víkendů a svátků). Celodenní
péči jsme schopni zajistit po domluvě.

Služba je určena starším lidem s různým
stupněm soběstačnosti a rodinám, které
chtějí zajistit důstojný a kvalitní život pro své
blízké. Zajišťujeme péči i u dlouhodobě imo-
bilních klientů.

O klienty pečují pečovatelky v jejich do-
mácím prostředí s ohledem na jejich bezpeč-
nost, zdravotní stav a individuální potřeby.

Co pro Vaše blízké můžeme udělat?
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Pomoc při přípravě a podání jídla a pití
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• další služby po domluvě

Charita Česká republika je organi-
zace, která ve svých službách staví na
první místo klienta jako člověka a ne
zisk a vlastní prospěch.

Na službách pro Vaše blízké se po-
dílí dotací i Vaše obec, která tak má
i právo kontrolovat, jak je o její ob-
čany postaráno. Kromě toho podlé-
háme kontrolám kvality služeb ze strany JMK
a MPSV.

Služba, díky dlouholeté práci pro Vás, naše
klienty disponuje potřebným materiálním vy-
bavením k provozování kvalitních služeb
(automobily, PC, software, elektrické polo-
hovací postele, invalidní vozíky, chodítka, to-
aletní křesla aj.).

Náš personál má dlouholeté zkušenosti
s péčí o seniory a je veden zkušenými ve-

Jak pracuje charitní pečovatelská služba?
doucími, kteří znají Vaše potřeby.
Všichni pracovníci jsou každoročně
proškolováni.

Služba Vám nabídne zapůjčení
kompenzačních pomůcek včetně
předvedení, dovozu i montáže.

Výhody pečovatelské služby
• udržuje rodinu pospolu i v době

nemoci některého jejího člena
• napomáhá ke zlepšení psychického i fy-

zického stavu klienta a umožňuje trvalou
podporu Vaší rodiny

• snižuje náklady na zdravotní péči (mimo
jiné i díky rychlejšímu uzdravení)

• zajistí Vašim blízkým maximální a pro-
fesionální péči, kterou jim sami nemůžete na-
bídnout

Co nabízíme ve Vaší obci?

1. října proběhla finanční kontrola. Na fotu vidíte, co vše bylo během ní zkontrolováno.

Audit na obecním úřadě

Audit na obecním úfiadû

Letos nám Den dětí vyšel přesně na so-
botu 1. června, tak jsme se rozhodli za po-
moci spolků z naší obce uspořádat pro
děti zábavné odpoledne plné her a soutěží
na místním fotbalovém hřišti. Počasí nám
bohužel nepřálo, proto jsme se museli
přesunout do místní sokolovny. I přesto si

myslím, že se odpoledne vydařilo a děti
se vyřádily.

Obec Nížkovice děkuje spoluorganizá-
torům SK Nížkovice, MS Nížkovice, O.S.
Čtyřlístek Nížkovice a ZŠ a MŠ Nížkovice
za vydatnou pomoc při organizaci, ale
také všem zúčastněným. refz

Zábavné odpoledne plné her ke Dni dětí

Den dûtí

Den dûtí

Den dûtí

Den dûtí

Svoz odpadů koncem roku
Ve středu 25. prosince nebudou probíhat

vývozy odpadu. Vývozy odpadu z 25. 12.
budou probíhat ve čtvrtek 26. prosince.

Sběrné dvory budou 24., 25., 26. a 31. 12.
2013 a 1. 1. 2014 pro veřejnost uzavřeny.

Respono, a.s.
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V divadle

Hallowitch v matefiské ‰kole

Náv‰tûva Verunky

ZŠ a MŠ Nížkovice Vás srdečně zve na

Benefiãní vánoãní koncert
v kostele sv. Kunhuty
ve čtvrtek 12. prosince
v 17 hodin
Výtěžek bude věnován dětem
z dětského domova LILA

riu Klimkovice. Verunka nás
navštívila se svoji maminkou
12. 11. v MŠ. Sbíráme: víčka
z limonád, džusů, mléka,
oleje, z aviváže, pivních
sudů žlutá kinder vajíčka
a kovové vršky z limonád
a piv. Vršky můžete ode-
vzdávat do připravených
nádob v ZŠ a MŠ.

Všem, kteří se do sbírky
zapojí, děkujeme.

První půlrok v Mateřské a Základní škole Nížkovice

·kolní parlament

Procházka po Brnû

Volby do školního
parlamentu 31. 10. 2013

Členy školního parlamentu pro školní
rok 2013/2014 se stali: Lukáš, František,
Tereza, Sabina a Petr.

Procházka po Brně
Zima a studený vítr i první vločky nás

neodradily od dopolední literárně histo-
rické procházky Brnem v pondělí 25. listo-
padu. Provázely nás brněnské pověsti
o drakovi, kole, křivé věžičce a o kamenné
panně. Našli jsme zazděného radního i ne-
slušného mužíčka Nehaňbu. Pozdravili
jsme sochy Jiřího Mahena i bratří Mrštíků.
Prošli jsme kostel svatého Jakuba i náměstí,
která se chystají na vánoční trhy.

Hurvínek a Mikuláš
Děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníku se v pon-

dělí 25. listopadu zasmáli s Hurvínkem,
Máničkou a panem Spejblem. Představení
Hurvínek a Mikuláš v brněnském Semilasse
všechny připravuje na adventní čas.

Sběr víček a vršků z PET lahví
ZŠ a MŠ Nížkovice pořádá sběr vršků

a víček z PET lahví pro čtyřletou holčičku
Veroniku, která trpí dětskou mozkovou ob-
rnou. Získané finanční prostředky budou
použity na její rehabilitační pobyt v sanato-
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MUŽI A - III. třída sk.B:
Podzimní tabulka: Podzimní tabulka střelců:

1. Křižanovice 14 14 0 0 53:7 42 1. Berný Lukáš 9
2. Němčany 14 12 0 2 56:27 36 2. Kousek Miroslav 4
3. Velešovice 14 9 1 4 43:35 28 3. Chytil Tomáš 2
4. Mouřínov 14 9 0 5 56:23 27 4. Berný Jan 1 (1xp.k.)
5. Slavíkovice 14 6 3 5 36:34 21 Jeřábek Jiří 1
6. Křenovice B 14 5 4 5 18:23 19 Kroupa Vlastimil ml. 1
7. Otnice B 14 6 0 8 41:36 18 Švestka Robin 1
8. Zbýšov 14 5 1 8 29:41 16
9. Nížkovice 14 5 1 8 19:33 16

10. Bošovice 14 5 1 8 25:40 16
11. Letonice B 14 4 2 8 29:35 14
12. Kroužek 14 4 2 8 30:43 14
13. Lovčičky 14 3 2 9 21:49 11
14. Heršpice 14 1 3 10 21:51 6

MUŽI B - IV. třída sk.B:
Podzimní tabulka: Podzimní tabulka střelců:

1. Vážany B 13 12 1 0 63:11 37 1. Fridrich Petr 5
2. Křenovice C 13 10 1 2 64:17 31 2. Černý Pavel 4
3. Křižanovice B 13 10 1 2 41:20 31 Švestka Robin 4
4. Kobeřice B 13 7 2 4 42:26 23 3. El Ghoul Ali 2
5. Šaratice B 13 6 0 7 33:35 18 Kocman Pavel ml. 2
6. Hodějice B 13 5 1 7 26:26 16 4. Berný Lukáš 1
7. Zbýšov B 13 5 1 7 28:39 16 Horák Tomáš 1
8. Lovčičky B 13 4 2 7 29:38 14 Novozámský Libor 1
9. Velešovice B 13 4 1 8 27:59 13 Tesařík Tomáš 1

10. Rašovice 13 3 3 7 17:24 12
11. Nížkovice B 13 3 3 7 21:58 12
12. Němčany B 13 1 0 12 12:50 3

ŽÁCI - O.S. sk.B:
Podzimní tabulka: Podzimní tabulka střelců:

1. Otnice 8 6 2 0 46:12 20 1. Novotný Martin 9
2. Bošovice 8 6 1 1 70:6 19 2. Suchý Lukáš 3
3. Letonice 8 6 0 2 62:18 18 3. Kusák Ondřej 2
4. Kobeřice 8 5 1 2 39:18 16 4. Divácký Patrik 1
5. Křenovice 8 4 1 3 16:21 13 Kroupa Radim 1
6. Nížkovice 8 2 2 4 16:23 8
7. Křižanovice 8 2 0 6 15:68 6
8. Milešovice 8 1 1 6 16:27 4
9. Velešovice 8 0 0 8 8:95 0

Zveme mezi své řady nové fotbalisty všech věkových kategorií.  Dále i spoluobčany
kteří by měli zájem jakýmkoliv způsobem pomoci s provozováním fotbalu v Nížkovicích. 

Sportovní klub Nížkovice
Skončila podzimní část soutěží v ko-

pané. Pod hlavičkou SK hrají muži A III.
třídu okresní soutěže, muži B IV. třídu
a žáci základní okresní soutěž.  

SK má své stránky www.skn.jex.cz, kde
najdete zprávy o aktuálním dění, výsledky
včetně tabulek, komentáře k zápasům a sa-
mozřejmě fotogalerii. 

V sobotu 28. září se ve Zbýšově konalo
na fotbalovém hřišti vyhodnocení akce
DSO Ždánický les a Politaví Cyklostezky
2013 aneb Za poznáním svého regionu.
Úspěšných cyklistů bylo opět o něco více
než loni. 

Z Nížkovic, jak je již pomalu zvykem,
nebyl jediný cyklista, který by objel všech
27 obcí. Je to škoda, poznávat život
a změny v okolních 27 obcích je jistě zají-
mavé a užitečné.

Za poznáním regionu na kole
Přítomné úspěšné cyklisty a jejich do-

provod přivítal starosta Zbýšova Jaroslav
Žalkovský. Celé odpoledne moderoval sta-
rosta Bučovic Radomír Válek. Hlavním
bodem setkání bylo vyhodnocení akce, kde
jsme se mohli dozvědět, kdo je nejstarším
nebo nejmladším účastníkem. Poté násle-
dovalo očekávané předání diplomů a drob-
ných dárků spojené s fotografováním
cyklistů a další kulturní program až do
pozdního odpoledne.

Narodili se
10. 5. Matyáš Rybárik
19. 6. Karolína Suková
4. 9. Daniel Kuba

Opustili nás
21. 4. Bronislava Špačková
13. 8. Jiřina Piňosová
27. 8. Jiří Jeřábek
9. 10. Marie Kocmanová

Bohoslužby o Vánocích
22. 12. neděle – mše svatá v 9.30 hod.
24. 12. Štědrý den – mše svatá ve 22 hod.
25. 12. Slavnost narození páně 9.30 hod.
26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Prvomučed-

níka 9.30 hod.
29. 12. neděle – mše svatá v 9.30 hod.

Kronika roku 2013

V˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
Obracíme se na držitele řidičských prů-

kazů vydaných v období od 1. 1. 2001 do 30.
4. 2004, jejichž platnost končí 31. 12. 2013,
aby požádali včas o jejich výměnu. K vý-
měně potřebujete platný doklad totožnosti,
fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm a řidičský
průkaz. Výměna je osvobozena od správního
poplatku. J. Kučerová, registr řidičů

Martin Kuklínek

Výroba a prodej
dětských her

Tel.: 736 727 909
www.moveli.cz

e-mail: moveli@moveli.cz

LUKÁŠ CHARVÁT

Obklady a dlažba
Nížkovice 276

Tel.: 777 122 999
e-mail: lukaschary@seznam.cz



V sobotu 12. fiíjna vyrazili jiÏ potfietí pfií-
znivci burãáku a nad‰ení turisté na dal‰í
trasu „Burãákového pochodu“. Na ranním
srazu v 9 hod se se‰lo 47 úãastníkÛ od-
hodlan˘ch absolvovat 13 km dlouh˘ po-

chod vãetnû v‰ech nástrah v podobû dob-
rého jídla a pití. Trasa vedla z Milotic
pfies DubÀany do cíle v Mutûnicích, odkud
nás pfiipraven˘ autobus za doprovodu har-
moniky (na kterou hrál R. Brzobohat˘) do-

vezl kolem deváté hodiny veãerní zpût do
NíÏkovic. Poãasí na‰tûstí vydrÏelo, akce
se zdafiila. Tû‰íme se za rok na vidûnou. 
SK NíÏkovice 

Karel Hrabovsk˘ 

PPochod slovochod slováckými vinohráckými vinohradady

PrÛvod stárkÛ

Ruãní stavûní máje

TRADIâNÍ KROJOVANÉ HODY

Ruãní stavûní máje

Tradiční krojované hody se letos konaly
v neděli 8. září. Předcházelo jim sobotní
ruční stavění máje. 

Dûti ze âtyfilístku



Ve dnech 3. a 4. října se zúčastnily děti Základní školy
Nížkovice adaptačního pobytu na Jalovém dvoře. Naší prů-
vodkyní byla hodná a milá Bára.

JALOV¯ DVÒR

Letos to jsou tři roky, co tancuje v Nížkovicích taneční krou-
žek Čtyřlístek, který pracuje pod ZŠ a MŠ Nížkovice. K dnešnímu
dni má 36 dětí, které tancují ve třech věkových skupinách.

Čtyřlístek Nížkovice reprezentoval naši obec i na návštěvě
u našich zahraničních sousedů, kde vystupoval v Bratislavě na
Vajnorských dožínkách.

Dále jste nás mohli vidět v Nížkovicích na Tradičních hodech,
ale také jsme vystupovali na akci určené pro naše seniory.

V letošním roce se Čtyřlístek Nížkovice zúčastnil již čtvrtého
běhu Společného soustředění s taneční skupinou Carola a Ca-
rolka Brno v Rájci-Jestřebí.

Do konce roku děti ještě dvakrát vystoupí, a to v Brně-Vino-
hradech na akci Tradiční vánoční dílničky a v Nížkovicích ne-
smějí chybět na akci Vánoce letem světem.

S dětmi po celý rok pracuje
Zuzana Kovandová a Dagmara Mudrlová

Svezli nás oslíci
Barunka a Pepa

Vystoupení pro seniory

Soustfiedûní se skupinou Carola a Carolka v Rájci-Jestfiebí

Jezdíme na koních

Vystoupení pro seniory

TANEâNÍ KROUÎEK âTY¤LÍSTEK

Vajnorské doÏínky

Vajnorské doÏínky


