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Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 25
konané dne 25. 11. 2009

Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo svoláno jako pracovní z důvodu nutného projednání
vyhlášky o dani z nemovitosti. Další řádné zasedání bude svoláno v prosinci.
Z pořadu jednání byli omluveni: Jan Hampl a Petr Faltus. Zasedání řídil starosta.
V 17.00 hodin zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že dle presenční listiny
je přítomno 13 členů ZO a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Starosta seznámil přítomné s programem jednání, nebyly vzneseny žádné náměty na
doplnění a program jednání byl schválen.
Členové ZO dostali podklady k hlavnímu bodu el. poštou.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Ověřovatelé zápisu:
Petr Nastoupil, Karel Mačát
3. Prodej nemovitostí
Ing. Marešová předložila k odsouhlasení odprodej remízku v Jakubovicích v rámci
PÚ.
Zastupitelstvu bylo předloženo k potvrzení usnesení č. 15/2001 ze dne 20. 6. 2001,
kterým obec prodává TJ Dolní Čermná restauraci v Kempu za 1,- Kč.
4. Vyhláška o stanovení koeficientu daně z nemovitostí
Starosta předložil návrh na změnu koeficientu daně z nemovitostí. Členové
zastupitelstva obdrželi dopad změn na obecní rozpočet. Hlavním tématem bylo zda
nevrátit koeficient daně z nemovitostí zpět na hodnotu 1 po zvýšení základu daně
z některých nemovitostí zákonem. Zastupitelé zvažovali i alternativu ponechat
koeficient 2 a kompenzovat dopad na obyvatelstvo jinou cestou, např. v rámci
poplatku za odpady. Další návrh byl snížit koeficient na 1 pro rok 2010 se závazkem
navýšení koeficientu na 2 pro rok 2011. Zvýšení daně nepříjemně postihuje majitele
lesů. Těch se však navýšení základu daně netýká. Zastupitelstvo nakonec zvážilo i
finanční potřeby obce vzhledem ke značným investičním potřebám a zároveň i
rostoucí náklady na údržbu veřejných prostranství a v oblasti likvidace odpadů.
Rozhodlo ponechat pro rok 2010 koeficient 2. Občané budou informováni o tomto
kroku v místním zpravodaji. Hlasováno: 8 pro ponechat vyhlášku nezměněnou.
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5. Informace o investičních akcích kanalizace a areál zdraví
Zprávu podal starosta. V rámci kanalizace se nyní řeší změny technologie ČOV,
dokončilo se zakrytí výkopů na silnici, dokončuje se úprava příkopů. Započaly práce
na založení ČOV. Investiční akce v areálu zdraví je stavebně ukončena. Ve
spolupráci s Ing. Applem máme podchycen soubor nedostatků a dohodnut způsob
řešení. 3. 11. je schůzka s Redeou, na které bude projednán postup pro přípravu
výzvy a pro závěrečné vyhodnocení.
6. Různé
Dr. Šverclová předala dopis od ředitelky ZŠ. Upozorňuje na požadavek změny
zřizovací listiny ZŠ v souvislosti se změnou zákona č. 250/2000 o rozpočtových
pravidlech. Starosta uvedl, že nevidí důvod ke změně zřizovací listiny, ale že věc
prověří. Dále Dr. Šverclová tlumočila požadavek školy na investice do technického
vybavení počítačové sítě školy a upozornila na nedostatek prostředků v rozpočtu na
krytí provozních nákladů. Prověří starosta s předsedou finančního výboru.
Pan Marek požádal o prověření postupu prodeje stavební parcely pro pana Krňávka.
Paní Červenková a další upozornili na nesvícení některých světel VO.
Usnesení č. 25
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
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2. Schvaluje program jednání. (13 pro)
3. Schvaluje prodej remízku v rámci pozemkových úprav v kú Jakubovice za
cenu dle znaleckého posudku. Prodej bude realizován po převodu pozemků
z majetku LČR do majetku obce v rámci PÚ. (13 pro)
4. Bere na vědomí a potvrzuje usnesení č. 15/2001 ze dne 20. 6. 2001, kterým
obec prodává TJ Dolní Čermná restauraci v Kempu za 1,- Kč. (13 pro)
5. Bere na vědomí informaci o investičních akcích kanalizace a areál zdraví. (13
pro)
6. Ukládá starostovi prověřit stav financování ZŠ a vliv změny zákona 250/2000
na zřizovací listiny příspěvkových organizací. (13 pro)
7. Ukládá starostovi prověřit postup schválených prodejů nemovitostí. (13 pro)
8. Ukládá starostovi prověřit stav VO a zajistit opravu. (13 pro)
9. Určuje termín řádného zasedání na 14. 12. 2009. (13 pro)

Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 30
3. 12. 2009
Zápis z jednání
přítomni: Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek,
Ing. Ludmila Müllerová
Ing. Jiří Appl
Jako host: Petr Helekal
Program:
1. Petr Helekal požádal o projednání návrhu výboru TJ Dolní Čermná na
kompenzaci za uložení zeminy ve výši 60.000,- Kč. Starosta uvedl, že
požadavek je nereálný. Použití pozemků pro uložení zeminy a pro zařízení
staveniště bylo ujednáno na jednání rady 16. 3. 2009. Kompenzace za uložení
zeminy byla dohodnuta místním šetřením za účasti dodavatelské firmy Chládek
– Tintěra, TJ Dolní Čermná a obce Dolní Čermná. Kompenzace cca ½
uloženého
objemu zeminy firmou Agile je vyřešena zápočtem oproti
vícenákladům při stavbě „Revitalizace sportovně – kulturního areálu zdraví
Dolní Čermná“.
2.

Odměny pro ředitelky PO, pracovníky obce a pracovníky obce zařazené do
obecního úřadu. Odměny jsou uznané z mzdových prostředků PK a v případě
pracovníků obce z části úspor oproti rozpočtu. Úspory mzdových nákladů byly
dosaženy mimo jiné i vysokým podílem VPP (veřejně prospěšných prací).

3.

Předání stavby „Revitalizace sportovně kulturního areálu zdraví Dolní Čermná.
Proběhlo jednání za účasti Ing. Appla a Ing. Vyhnálka za obec DČ a Ing.
Michla, Ing. Hospůdky za firmu Agile. Byly dohodnuty podmínky
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závěrečného předání stavby a zajištění opravy rozporovaného povrchu
víceúčelové plochy. Dále byly dohodnuty termíny předání všech dokumentů ke
kolaudaci a byl odsouhlasen zjišťovací protokol a fakturace. Další jednání
povede starosta s firmou Redea o přípravě žádosti o platbu z ROP.
Předpokládaný termín podání žádosti je 10. 1. 2009. Do té doby by měla být
dokončena kolaudace. K žádosti budou předloženy i neproplacené faktury.
Úhrada ceny za dílo bude provedena na výzvu regionální agentury po prověření
závěrečné zprávy (přibližně v závěru února 2010) z úvěru od ČSp.
Bezprostředně po platbě (cca měsíc) bude poskytnuta dotace dle smlouvy a
jednorázově splacen úvěr. Tím se výrazně sníží úroky z úvěru.
4.

Informace o investiční akci „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“

5.

Dotace spolku SDH.

6.

Dotace spolku divadelních ochotníků.

7.

Odpis pohledávky za Seidlmanovými.

8.

Dotace JSDHO na pořízení elektrocentrály. Jedná se o podíl obce k dotačnímu
titulu z prostředků PK na vybavení JSDHO a o dotaci z PK na úhradu nákladů
na školení jednotky a na výjezdy k požárům a záchranným akcím.

9.

Smlouva s SDH o pronájmu čp. 3 (hasičárna). Návrh smlouvy byl projednán se
zástupci spolku. Předmětem změny je především úhrada provozních nákladů na
chod budovy a používání požárního vozidla Avie.

10. Zřizovací listiny PO. Starosta prověřil vztah zřizovacích listin ke změně
zákona o rozpočtových pravidlech. Dle jeho názoru není třeba zřizovací listiny
upravovat, protože obsahují ustanovení, ve kterém se v oblasti hospodaření
odkazují na uvedený zákon v platném znění.
11. Různé.
Usnesení 30:
30.1 Rada schvaluje vyplacení ročních odměn pro ředitelky PO do výše 1 měsíčního
platu.
30.2 Rada schvaluje vyplacení ročních odměn pro zaměstnance obce zařazené do
OÚ ve výši do 50% úspor mzdových prostředků z rozpočtu a pro ostatní
zaměstnance v celkové výši do 50.000,- Kč.
30.3 Rada bere na vědomí informaci o průběhu investiční akce Kanalizace a ČOV
Horní a Dolní Čermná.
30.4 Rada bere na vědomí informaci o průběhu investiční akce Revitalizace
sportovně kulturního areálu zdraví Dolní Čermná.
30.5 Rada schvaluje pořízení elektrocentrály pro JSDHO v celkové ceně 39.000 Kč
a bere na vědomí příjem dotace z prostředků PK.
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30.6 Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků MMR z programu obnovy
venkova na Dětské hřiště podle projektu Ing. Svobody v celkové hodnotě
800.000,- Kč. Obec zapojí do akce sdružené prostředky (v současné době cca
280.000,- Kč) a část nákladů zajistí prací vlastních pracovníků. Podíl dotace
předpokládáme ve výši 300.000,- Kč.
30.7 Rada projednala rámec nájemní smlouvy se SDH Dolní Čermná o pronájmu
hasičárny. Starosta připraví konečné znění po projednání návrhu v orgánech
spolku a to do konce roku 2009 s účinností od 1. 1. 2010.
30.8 Rada požaduje prověřit pozůstalost po manželech Seidlmanových a v případě,
že v dědickém řízení nebyl předán finanční majetek, schvaluje odpis
pohledávky.
30.9 Rada schvaluje příspěvky spolkům dle žádostí:
spolku divadelních ochotníků 1.000,- Kč na částečné pokrytí ztráty
z divadelního představení
SDH Dolní Čermná 3.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů při oslavách
130 let výročí spolku
30.10 Rada bere na vědomí podané návrhy na obsazení místa hlavní účetní.
Navrhuje požádat Ing. Blanka o provedení pohovoru za účelem posouzení a
doporučení uchazečů.
30.11 Rada ukládá starostovi nabídnout k odprodeji stávající konstrukci pódia.
30.12 Rada ukládá starostovi připravit provozní řád hřiště a projednat se zhotovitelem
podrobnosti údržby.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta

10. Tříkrálová sbírka proběhne v termínu
od 1. - 14. ledna 2010.
Už podesáté vás v domácnostech navštíví tři
králové, zazpívají koledy a poprosí o příspěvek
na charitní projekty. Výtěžek TS 2010 bude
věnován na provozní náklady občanské
poradny, charitní ošetřovatelské a pečovatelské
služby, centra Pod střechou, Domu pokojného
stáří v Ústí nad Orlicí, rodinného centra
"Kopretina" v Horní Sloupnici, na osobní
asistenci, regionální půjčovnu kompenzačních
pomůcek, na přímou pomoc potřebným a Fond
rozvoje stávajících nebo nově vzniklých
charitních projektů.
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končí rok, ve kterém se magické slovo krize neustále opakovalo v různých pádech,
v různých souvislostech a podobách. Ledacos jsme na ni svalovali. Především to, co
se nepovedlo. Samozřejmě, že pokles výroby se negativně projevil v celé společnosti.
Řada lidí přišla o práci, některé podniky musely zastavit výrobu. Snížila se daňová
výtěžnost, hrozí zastavení investiční výstavby. Přesto se nám v tomto nelehkém
finančním prostředí povedlo dokončit rekonstrukci areálu zdraví a zahájili jsme
velkou stavbu kanalizace s čistírnou odpadních vod. I když obecní rozpočet byl letos
velmi napnutý a s některými kapitolami máme starostí nad hlavu, podařilo se udržet
příjmy a výdaje jakž takž v rovnováze. Samozřejmě za cenu úspor a za cenu využití
nástroje na zvýšení daně z nemovitostí, kterým stát částečně přehrál starost o veřejné
rozpočty na obce, potažmo na občany. Ano, je krize. Zastupitelstvo pochopilo, že je
nutno učinit nepopulární kroky, občané pochopili, že v této době to není zvůle, ale
nutnost, abychom mohli naplnit rozpočtové příjmy, pokrýt nutné výdaje a vytvořit
prostředky k spolufinancování akcí hrazených z evropských fondů. Je krize. Chápou
to podnikatelé, chápou to zaměstnanci, manažeři i dělníci. Zdá se, že jediní, kdo to
nechápou nebo nechtějí vzít na vědomí, jsou poslanci Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Bohužel jejich podstatná část, která ve snaze si za státní peníze
koupit voliče do blížících se voleb bez uzardění prožere 12 miliard. Co s takovým
parlamentem?
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Vraťme se ke kanalizaci. Velmi oceňuji toleranci občanů, kteří po několik měsíců
chodili domů s botami od bláta, kličkovali mezi bagry a nákladními auty a proseděli
spoustu času v autě, než se podařilo uvolnit silnici. Jsem si vědom, že objízdné trasy
rozhodně nebyly řešeny ideálně, někde to ovšem ani jinak nešlo. Díky bohu, že jsme
ze silnice venku, i když v příštím roce nás čeká ještě 52 zásahů do vozovky při
napojování přípojek. Největší zátěž teď bude na místních komunikacích. Výkopy jsou
sice zasypány, ale na některých místech se pod těžkou technikou promačkávají.
Nezbývá než poprosit o trpělivost a o zvýšenou opatrnost. Ve čtvrtek 10. 12. proběhl
poslední letošní kontrolní den. Stavba bude před Vánocemi přerušena a bagry se
znovu vrátí, pokud bude příznivé počasí, až v únoru.
Končí rok krize. Pro nás je to ovšem i rok, v němž jsme získali znak a vlajku a znovu
máme právo užívat statut městyse. Děkuji všem, kteří si uvědomili jedinečnost této
události a přispěli na pořízení slavnostní podoby těchto symbolů. Celkem se od
občanů a firem sešlo 27.000,- Kč a dalších 40.000,- z iniciativy Mgr. Kateřiny
Budínové za propagaci soutěže Oranžová stuha roku 2009. Pokud by měl kdokoliv
ještě zájem přispět, rozhodně tuto iniciativu vítáme. Je možno platit v hotovosti do
pokladny na obecním úřadě nebo na účet č. 1321618359/0800 u České spořitelny a.s.
Pro zájemce uzavřeme smlouvu o daru, která je podkladem pro snížení základu daně
z příjmu. Kromě účetního dokladu dostane dárce kartičku s potvrzením daru na
pořízení obecních symbolů.

Na závěr roku 2009 Vám Všem přeji alespoň trochu klidu a pohody
a do roku 2010 hodně lásky a hodně sil.
Vlastislav Vyhnálek, starosta
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Opět a znovu přichází ten kouzelný čas. Má v sobě moc na chvíli proměnit člověka,
který myslí na toho druhého a chce mu udělat radost. Vánoce jsou svátky obdarování.
Před nedávnem jsem četl pěknou úvahu Prof. Matějíčka, která se dotýká toho, co
každý rok o těchto svátcích prožíváme.
Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přirozeně dělají radost dárky.
Někdy ale podlehneme představě, že platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím
více radosti. Není tomu ale tak!
Dárek není jen ona věc, která se dává a která má určitou peněžní hodnotu. Dárek je
především osobní poselství, které říká “mám tě rád“. A něco takového se penězi
vyjádřit nedá. V dárku - pokud je myšlen upřímně - dáváme totiž sami sebe. A to je
velká, slavná věc, kterou bychom měli o Vánocích zažít.
Je před námi příležitost dát dětem dárek nad dárky. Totiž jistotu, že máme rádi nejen
je, ale že se máme rádi i my dospělí kolem dokola. A není vůbec od věci, když třeba
při štědrovečerní večeři vyhradíme chvíli, kdy všichni společně vzpomínáme na ty,
kdo nějak patří do okruhu naší lásky, přízně, sympatií, a když děti v tomto
vzpomínání mají své významné slovo. Takovýto dárek citové jistoty v rodinném
společenství se nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapomene.
Říká se také, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je tomu tak - co to však
znamená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají
najevo a nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude
tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem.
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Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle vánočních svíček a
dětských očí, bychom neměli na něco zapomenout: o Vánocích se po celém světě
slaví narození Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupilo do lidských dějin
něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného - jako výzva celému lidstvu. I naše
letošní Vánoce by měly být něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem životě
opakují už kdoví po kolikáté.
Přeji vám všem radostné Vánoce a požehnaný rok 2010.
Josef Roušar

ADVENT A VÁNOCE 2009
Sobota 5. prosince
6,45
Kostel Dolní Čermná
7,45
Fara Dolní Čermná

Rorátní mše svatá pro děti při světle svící
Snídaně a adventní dopoledne pro děti

Čtvrtek 24. prosince – Štědrý den
16,00 Kostel Verměřovice
Půlnoční mše svatá pro děti – Zpěv koled
hudebně i pěvecky doprovází děti a mládež
z Verměřovic
24,00 Kostel Dolní Čermná
Půlnoční mše svatá, při které zazní Česká mše
vánoční Jakuba J. Ryby „Hej mistře, vstaň
bystře!“ – zpívá místní chrámový sbor
Pátek 25. prosince – Slavnost Narození Páně – 1. svátek vánoční
9,00 Kostel Verměřovice
Mše svatá
10,30 Kostel Dolní Čermná
Slavná zpívaná vánoční mše svatá
15,00 Kostel Dolní Čermná
Sváteční nešpory v podání chrámového sboru
Sobota 26. prosince – svátek sv. Štěpána – 2. svátek vánoční
7,30 Kostel Dolní Čermná
Mše svatá
9,00 Kostel Petrovice
Mše svatá
10,30 Kostel Dolní Čermná
Mše svatá
Neděle 27. prosince – Svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / Svátek Jana
Evangelisty
7,30 Kostel Dolní Čermná
Mše svatá
9,00 Kostel Verměřovice
Mše svatá
10,30 Kostel Dolní Čermná
Mše svatá
19,00 Fara Dolní Čermná
Žehnání vína a posezení při sklence vína
Úterý 29. prosince
15,00

Fara Dolní Čermná

Čtvrtek 31. prosince
16,00 Kostel Dolní Čermná

Tradiční šachový turnaj (11. ročník)
Děkovná bohoslužba na závěr roku 2009
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Ordinace pro děti – MUDr. Zdeňka Novotná
23. prosince 2009 – neordinuje
Zastupují: děti:
MUDr. Beránek, poliklinika Lanškroun, 7,30 – 11,00 hod.
dospělí:
MUDr. Klejmová, Dolní Čermná, 7,30 – 11,30 hod.
28. – 31. prosince 2009 – ordinuje jen v Horní Čermné
Každý den: 7,00 – 11,00 hod.
Ordinace pro dospělé – MUDr. Ivana Klejmová
28. – 31. prosince – neordinuje
Zastupuje: MUDr. Zdeňka Novotná v ordinaci v Horní Čermné (7,00 – 11,00 hod.)
Průkazka pojišťovny nutná!

Stomatologická pohotovost
Termín
19. - 20. 12.
23. 12
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1. 2010
2. - 3. 1.
9. - 10. 1.
16. - 17. 1.

MUDr.
Šrámek Petr
Vacková Jana
Rösslerová Lucie
Vacková Jana
Valentová Hana
Vebrová Zdeňka
Vítková Eva
Vlasatá Lenka
Vojtková Eliška
Applová Hedvika
Pražák Jaroslav
Bílý Aleš
Dunglová Stanisl.
Filipová Jitka

vždy od 8,00 – 11,00 hod.!

Adresa zdrav. zařízení
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Dukel. hrdinů 615
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Jablonné n.Orl., Na Dílech 622
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Dolní Čermná 222
Žamberk, Nádražní 753
Lanškroun, Opletalova 567
Letohrad, budova žel. stanice
Lanškroun, Strážní 151

Telefon
465 621 551
465 322 348
604 749 331
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 676 821
465 393 266
465 613 572
465 324 829
972 324 447
465 325 212

Vtipy o doktorech
,,To jsem ještě neviděl," děsí se oční lékař v duchu nad svým pacientem. ,,Ten
člověk šilhá tak strašně, že musí vidět ve středu i obě neděle."
Telefonuje jeden muž lékaři: ,,Pane doktore, omylem jsem se napil benzínu.
Co mám dělat?" ,,Nekuřte!"
,,Věříte v dědičnost?" ptá se lékař pacienta. ,,Samozřejmě, od koho myslíte, že
mám rodinný domek?"
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Místní Jednota Orel a KDU-ČSL Dolní Čermná pořádají:
v sobotu 2. ledna 2010
od 9,00 hod. v Orlovně v Dolní Čermné

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Přihlášky přijímají:

František Severin, tel.: 732 834 812
Jan Vacek,
tel.: 739 926 289

Startovné 20,- Kč.
KDU-ČSL pořádá:
v sobotu 9. ledna 2010

již tradiční – TŘÍKRÁLOVÝ VÝSTUP NA MARIÁNSKOU HORU
Sraz účastníků je ve 13,15 hod. u Malova mostu,
(kde bude provedena kontrola nutné výbavy pro horský výstup!)

Sobota 16. ledna
od 14,00 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL
pořádá: Jednota Orla
Ceny o nejhezčí masky, tombola, hry, soutěže, hudba, občerstvení
Sobota 23. ledna

SOUSEDSKÝ PLES
pořádá: Spolek divadelních ochotníků
hudba: MODEUS HRONOV, předtančení, občerstvení, tombola
Sobota 6. února
od 20,00 hod.

MAŠKARNÍ PLES
pořádá: Jednota Orel a ŘK farnost v Dolní Čermné
hudba: PROJEKT Josky VONDRÁČKA, předtančení, tombola, občerstvení
Sobota 13. února

HASIČSKÝ PLES
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Čermná
předtančení, bohatá tombola, domácí kuchyně
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Životní výročí
V prosinci 2009 slaví svá výročí:
Věra Chmelíčková z Dolní Čermné
Marta Brožková z Dolní Čermné
Josef Nikl z Dolní Čermné
František Mačát z Jakubovic
Vilemína Červenková z Jakubovic
Jiří Mikula z Dolní Čermné
Jaroslav Nastoupil z Dolní Čermné
Vážení občané, upřímně Vám blahopřejeme k Vašim životním výročím a přejeme
Vám dobré zdraví, životní pohodu a vše dobré do dalších let.

V prosinci 2009 jsme se rozloučili:
S paní Annou Bártovou z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelé lehké odpočinutí.

Poděkování – „Stříbrné svatby“
V pátek 27. listopadu 2009 jsme se zúčastnili v obřadní síni setkání
manželských párů, které tento rok oslavily stříbrnou svatbu = 25 let
společného života.
Večer se nám velmi líbil, proto chceme poděkovat všem, kteří
setkání zorganizovali, nebo se nějakým dílem podíleli.
Marta a Jaroslav Švehlovi
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