OBECNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtletník obce Nová Dědina

Číslo : 4/2007

Slovo starostky
Pomalu končí kalendářní rok 2007. Čekají nás ale ještě nejkrásnější
svátky roku – Vánoce a oslava konce roku – Silvestr. Chtěla bych Vám
všem popřát příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a do
Nového roku 2008 hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – ZÁŘÍ 2007
Na jednání obecního zastupitelstva, které se konalo začátkem září bylo hlavním
bodem posouzení variant odkanalizování a likvidace odpadních vod z naší obce.
Tyto varianty vypracoval Ing. Radomír Foukal. O této problematice jednalo OZ již na
zasedání v červenci a z tohoto jednání vzešel požadavek na vypracování dvou
variant odkanalizování.
Po posouzení těchto variant, kdy se jednalo o vlastní ČOV a společnou pod Bělovem
pro obce Nová Dědina, Bělov a Žlutavu, zastupitelé rozhodli, že výhodnější bude
společná ČOV. Toto rozhodnutí však nemusí být konečné, protože bude nejprve
třeba změnit PRVKÚC Zlínského kraje. V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje je u naší obce počítáno s odváděním a likvidací odpadních vod na
ČOV v Otrokovicích.
Zastupitelé proto schválilo změnu PRVKÚC Zlínského kraje a rozhodli, že po
projednání a schválení změny PRVKÚC Zlínského kraje bude zadáno zpracování
projektu změny PRVKÚC Zlínského kraje pro všechny tři obce – Nová Dědina, Bělov
a Žlutava u projektové firmy REALKA – Rubíček s.r.o. Na základě statického
posudku vypracovaného Ing. Arch. Vítem Bělíkem, rozhodlo obecní zastupitelstvo, že
bude zadáno vypracování projektu na statické zabezpečení budovy školy a pověřilo
tímto zadáním starostku obce.
Starostka obce informovala zastupitele o ukončení prací na opravě zdi oplocení MŠ.
Firma Zemstav Morava provede zemní práce související s odvodem odpadních vod
z části obce Drahy po část Podkoryta. Část příkopy od Drahů bude zatrubněna a
zbylá část příkopy bude vyčištěna.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – ŘÍJEN 2007
V říjnu se sešli zastupitelé dvakrát, a to 1.10 a 29.10. Na zasedání OZ , které se
konalo 1. října předložila starostka obce návrh obecně závazné vyhlášky obce č.
1/2007 , kterou se stanovují pravidla pro volny pohyb psů na veřejném prostranství.
Tato vyhláška byla všemi přítomnými členy OZ odsouhlasena a nabyla účinnosti
dnem 18.10.2007. Byla řádně vyvěšena na úřední desce obce, takže každý měl
možnost si ji přečíst. Je také uveřejněna na webových stránkách obce.
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Dále bylo odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 2/2007 a schválena žádost pana
Pavla Uherce o poskytnutí nízkoúročeného úvěru na opravu jeho rodinného domu.
Zastupitelstvo obce také odsouhlasilo vstup obce do Sdružení místních samospráv.
Toto sdružení bude lépe hájit především zájmy a práva menších obcí. Členství v
tomto sdružení je bezplatné.
Starostka obce vydala příkaz k provedení inventarizace obecního majetku, která
bude provedena k 30.11.2007.
Obecní zastupitelstvo se také zabývalo návrhem místních hasičů na vybudování
kulturně sportovního areálu za obecním úřadem. Starostka obce osloví Ing. Jana
Slaninu, aby vypracoval návrh projektu na tento areál, ale i na rekonstrukci a
modernizaci budovy školy.
Na zasedání OZ, které se konalo 29. října, předložila starostka obce zastupitelům ke
schválení smlouvu o prodeji plynárenského zařízení obce JMP Net. s.r.o. Brno.
Předběžný prodej plynárenského zařízení byl obecním zastupitelstvem schválen již
v dubnu. Všichni přítomní zastupitelé odsouhlasili předloženou kupní smlouvu. Obec
za prodej plynárenského zařízení dostane 2 100 000,- Kč, což je 74% pořizovací
ceny. Např. obce Lubná za tento prodej před dvěma roky dostala jen 50% pořizovací
ceny. Doposud měla obec s JMP uzavřenu nájemní smlouvu na provozování
plynárenského zařízení. Podle této smlouvy JMP platila obci nájem, který byl závislý
na spotřebě plynu v naší obci za rok. Tato spotřeba se stále snižuje a časem by
mohlo dojít i k tomu, že by obec za údržbu platila více jak za nájem. Rozdíl mezi
nájmem a údržbou byl v loňském roce 37 311,- Kč. Tento rok ještě částku neznáme.
Přitom, i když byla obec vlastníkem plynárenského zařízení, neměla možnost mluvit
např. do ceny za dodávky plynu.
Zastupitelstvo obce projednalo předloženou Smlouvu o dílo firmy KOS Consult
Přerov na statické zajištění budovy školy. Je to odborná firma, která se zabývá
především statickým zajištěním budov a předložila cenovou nabídku, která je
podstatně nižší, než náklady na toto zajištění, které vypracoval Ing. Arch. Bělík. Toto
zajištění je velmi nutné. Dle Smlouvy o dílo, provede firma KOS Consult Přerov toto
statické zajištění v termínu prosinec 2007 až leden, únor 2008 podle počasí. Budova
bude staticky zajištěna osazením předpínacích lan v ochranném polyetylénovém
obalu, stávající trhliny na objektu budou vyčištěny a zapraveny. Tato akce nenaruší
chod v mateřské škole, protože se bude provádět z venkovní strany objektu.
Na jednání obecního zastupitelstva byla schválena Zakládací smlouva o založení
o.p.s. Hyjé – koně Zlínského kraje. Naše obec je členem této o.p.s.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – LISTOPAD 2007
Na programu listopadového zasedání obecního zastupitelstva bylo projednání
obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2007, kterou se vydává Požární řád obce.
Všichni přítomní zastupitelé tuto obecně závaznou vyhlášku odsouhlasili, byla řádně
vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a je zveřejněna na webu obce.
Na programu bylo i posouzení návrhů na rekonstrukci a modernizaci budovy školy a
kulturně sportovního areálu. Ing. Jan Slanina, který měl tyto návrhy vypracovat
bohužel onemocněl a tak se tento bod bude projednávat na příštím zasedání OZ.
Starostka obce informovala, že na příštím zasedání OZ, které se plánuje na 10.
prosinec 2007, připraví obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2008 a připraví rozpočet na rok 2008.
Příspěvek : Marie Musilová
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SDH Nová Dědina
ÚSPĚŠNÁ DRUHÁ PŮLKA SEZÓNY V POŽÁRNÍM SPORTU
Máme tu zimní období a je čas zhodnotit sezonu v požárním sportu, hlavně její
druhou půlku, která byla velmi dobrá.
Další porci závodů jsme absolvovali v sobotu 18.srpna 2007. Dopoledne jsme vyrazili
na 12.kolo PHL do Bořenovic, kde jsme s časem 16:48s vybojovali 4. místo s 21.
družstev mužů. Jen o kousek nám utekl krásný pohár. Získali jsme ovšem 10 bodů
do tabulky PHL. Večer jsme absolvovali noční závody v Tlumačově, kde se nám
stejně jako vloni nedařilo a útok jsme nedokončili. Soutěžní víkend jsme ukončili
v neděli, kdy jsme se vydali na závod Zlínské ligy do Vrbětic. V slunečném odpoledni
se časomíra při našem útoku zastavila na čase 19:09s, což stačilo na 12.místo z 24
mužských týmů.
Vrcholem letošní sezony byl víkend 25 - 26.srpna 2007. Účastnili jsme se závodů
Extraligy ČR v požárním útoku, v sobotu v Pravčicích a v neděli v Babicích, okres
Vsetín.V Pravčicích jsme s časem 18:77s obsadili konečné 20 místo ze 34. a za 2.
místo v PHL( v rámci okresu Kroměříž) si připsali 12 bodů. V neděli na těžké, ale
výborně připravené trati v Babicích, jsme z 36 mužských týmů obsadili s časem
18:99s solidní 15.místo. Jen pro informaci: vítězný čas mužstva Čechtína (okr.Třebíč)
byl 16:86s!!!!!
Následující víkend proběhl první ročník noční soutěže na Karolíně. V tomto skoro
domácím prostředí jsme skončili na 5. místě s časem 17:79s. Velký dík patří
především našim fanouškům a hlavně občanům naší obce, kteří nás přijeli povzbudit
ve velkém množství a vytvořili nám tak bouřlivé prostředí. Pro každého to byl
nádherný zážitek.
Závěrečné kolo počítané do seriálu Podhostýnské hasičské ligy se uskutečnilo ve
Vítonicích. O vítězi letošního ročníku již bylo rozhodnuto, ale stále bylo oč bojovat.
Naše družstvo v silném větru předvedlo výborný útok a čas 18:58s znamenal krásné
3. místo! Do tabulky PHL jsme si připsali 15.bodů a díky výborným výsledkům
v druhé půlce sezony jsme se 71 body dostali na konečné 6. místo v Podhostýnské
hasičské lize 2007.
29.9.2007 jsme vyrazili na noční pohárovou soutěž do Vysokého Pole. Náš útok
jsme splnili s časem 16:21s a jak se později ukázalo, byl to nejlepší útok večera. Což
znamenalo 1.místo z 19 družstev. Dostali jsme nádherný pohár a k tomu za první
místo 30-ti kilové sele, na kterém jsme si skvěle pochutnali o pár týdnů později.
Následovali závody v Babicích 6.10.2007, kde se nám z 96 týmů nepovedlo útok
dokončit. V Podhradní Lhotě o den později jsme na velmi těžké a rozmáčené trati
obsadili 9. místo s časem 21:93s. Posledním závodem letošní sezony byla pro nás
noční soutěž „O pohár H.O.Č. truhlářství ve Véskách“. Na zdejší asfaltové trati se
časomíra zastavila na čase 19:14s a bylo z toho 11.místo z 25 týmů.
Tímto závodem skončila letošní sezona v požárním sportu.
Zúčastnili jsme se celkově 29 soutěží a najezdili jsme více než 1500km. Všichni už
se těšíme na sezonu 2008, ve které chceme pravidelně bojovat o příčky nejvyšší.
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Naše největší úspechy v roce 2007:
Datum

Místo

Výsledek

29.09.2007

Vysoké Pole

1. místo

04.08.2007

Kvasice

2. místo

09.09.2007

Vítonice

3. místo

Podhostýnská hasičská liga 2007

6. místo

Závodní družstvo hasičů:
Gazdoš Jan, Kovařík Milan, Kubíček Dalibor, Láník Martin, Láník Tomáš, Skácel
Petr, Strýc Karel, Škrabal Jakub, Vavřík Pavel.
Touto cestou děkujeme společnostem : ŠROT GEBESHUBER s.r.o. a SAKER s.r.o.
za nemalou finanční podporu. Dále děkujeme panu Škrabalovi bez něhož bychom
tyto finanční dary nezískali. V neposlední řadě děkujeme firmě OPRAVY A PRODEJ
ČERPADEL BOŽENA VYORALOVÁ za nákup sportovních dresů.
Poděkování dále patří všem lidem, kteří se tomuto sportu věnují, fandí a podporují
nás, naším přítelkyním a rodinám za trpělivost a Obecnímu úřadu za výbornou
spolupráci.

Příspěvek : Karel Strýc
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POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina
si Vás dovoluje pozvat
na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se uskuteční

v neděli 6. 1. 2008 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Nové Dědině.

Kultura
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 12. října 2007 se v sále místní sokolovny konalo divadelní představení
Amatérská Improvizační Divadelní Společnosti s názvem ZÁSKOK ( Cimrmanova hra
o nešťastné premiéře hry VLASTA).

Příspěvek : Lenka Kovaříková
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VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
Každoroční ,,dušičkové období" letos dobrovolní hasiči podpořili vyřezáváním dýní
které se konalo v pátek 26.10.2007 na obecním úřadě. Vyřezávání se mohl zúčastnit
každý, ale samozřejmě se očekávalo největší zastoupení dětí, kterých nakonec přišlo
víc než bylo plánováno. Pro příště jsme si tedy vzali ponaučení a to, že víc je
vždycky lepší než málo, protože ke konci akce chyběly dýně, kterých bylo 80 kusů !!!
Po vyřezáváni tj. kolem 20,30 h, kdy už dýně svítili před domy, se nejkrásnější dýně
nesly na místní hřbitov, což bylo spojeno s průvodem přes celou obec.
Jen nás mrzí, že ještě téhož večera byli dýně u hřbitova rozkopány...
Tímto děkujeme všem účastníkům a těšíme se zase někdy příště...

Příspěvek : Jakub Škrabal a Martin Láník
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Sport
FOTBALOVÝ TURNAJ
Jak se stalo v Nové Dědině již tradicí, uspořádal i letos sbor
dobrovolných hasičů spolu se sportovní komisí při obecním
úřadě fotbalový turnaj o putovní pohár obce. Tohoto sportovního
klání se zúčastnily celkem čtyři družstva. Celá akce vypukla na
místním hřišti již v 10,30 hodin. Způsob hry turnaje byl stanoven
tak, že každý tým hrál se všemi soupeři a podle získaných bodů
vzešel z turnaje vítěz.
Tentokrát to bylo družstvo s názvem „ Happy Team “ v následujícím složení :
Leoš Chocholatý, Pavel Brázdil, Pavel Hurdes, Rostislav Galatík, Aleš Kadlčík,Michal
Šenovský, Jiří Musil, Michal Sýč ( viz foto ).
Po celou dobu turnaje panovala na hřišti skvělá nálada a také počasí sportu přálo i
přes počáteční nepřízeň. K dokreslení atmosféry hrála reprodukovaná hudba a slova
komentátora se jako vždy ujal pan Petr Šiška. Celý turnaj byl ukončen v 17,00 hodin
vyhlášením vítězů a předáním putovního poháru.
Vítězům blahopřejeme a už teď se opět těšíme na další ročník.

Příspěvek : Karel Strýc
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OLYMPIJSKÉ HRY
Nová Dědina byla letos vybrána olympijským výborem pro uspořádání
Dětských olympijských her 2007. Během roku došlo k rekonstrukci
celého stadiónu (místní hřiště) a dne 2.9.2007 ve 13:00 hod,
novodědinský představitel olympiády pan Petr Šiška, kterého pověřil
olympijský výbor, olympiádu zahájil. Pan Petr Šiška, který nejlépe zná
prostředí dětské olympiády si zvolil za své pomocníky členy SDH Nová
Dědina a zastupitele obce Nová Dědina. Po zahájení her, za zvuku
olympijské hymny, přiběhli dva borci z dalekého Řecka, aby zapálili
olympijský oheň a tím byly hry odstartovány.
Celkem se her zúčastnilo 33 atletů, z horního i dolního konce Nové Dědiny, dokonce
i přespolní. Celkem se utkali v těchto disciplínách : skákání v pytli, hod kroužky, skok
daleký, střelba, prolézání pytlem, běh na čas, švihadlo a slalom s koloběžkou.
Za splnění všech disciplín dostal každý atlet občerstvení. Po sečtení všech časů a
bodů byli atleti rozděleni do tří kategorií dle věku. První tři místa v každé kategorii
dostali ceny a medaile, které jim předali borci z Řecka a paní starostka. Taktéž
všechny ostatní děti, přestože nebyly na prvních místech, získali bohaté ceny.
Odměnou všech pořadatelům, kterým tímto děkuji, byly úsměvy našich malých atletů.
Na pořádání této olympiády přispěl dotací i Zlínský kraj z fondu mládeže a sportu.

Příspěvek : Ing. Marcela Polášková
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ - KOSTELANY
V sobotu 11. listopadu 2007 se ve sportovní hale na Kostelanech uskutečnil 1.
ročník volejbalového turnaje, který pořádali tamní hasiči. Mezi deseti družstvy byl i
tým Nové Dědiny.
Turnaj začal hromadným nástupem v 9 hodin, týmy se rozdělily do skupin a mohlo se
začít. Naše družstvo hned na úvod utrpělo porážku 0:2 od pozdějšího vítěze,
družstva Karolín B. V dalších zápasech jsme ale zabrali a dokázali porazit Kostelany
B (2:1), Kvasice B (2:0) a Bělov (2:0) a obsadili tak 2. postupové místo ve skupině.
Ve čtvrtfinále se náš tým utkal s Vrbkou a porazil ji hladce 2:0. V semifinále jsme
však proti velkému soupeři, Karolínu B, prohráli 0:2. Zbyl tak na nás „pouze“ souboj o
3. místo, které jsme získali výhrou nad domácím týmem Kostelan (2:0).
Pořadí:
1. Karolín B
2. Kvasice
3. Nová Dědina
4. Kostelany
5-10. Bělov, Vrbka, Kostelany B, Karolín, Kvasice B, Lubná
Naše Družstvo:

Příspěvek : Karel Strýc
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Společenská kronika
JUBILANTI
LISTOPAD

ŘÍJEN
Kovařík Vítězslav

50 let

PROSINEC

Bernatík Stanislav

50 let

Kozárek František

60 let

Vavříková Zdeňka

50 let

Rozsypal Miroslav

60 let

Gabryš Bedřich

60 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let !!!

Příspěvek : Jarmila Bochezová

Oznámení a informace
UPOZORNĚNÍ
Současně s tímto Zpravodajem je opět doručen do domácností tiskopis
Oznámení o odvedení místního poplatku zástupce pro rok 2008“.
Tento tiskopis vyplní zástupce rodiny, který bude hradit místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování
komunálních odpadů za jednotlivé členy domácností, které zapíše do
oddílu 3. – Odvod za poplatníky.
Do tohoto oddílu uvede i své údaje. Na tohoto zástupce pak bude vystaven doklad o
zaplacení. Pokud některá domácnost bude požadovat úhradu na více zástupců
rodiny, pak si další tiskopis může vyzvednout na obecním úřadě nebo v prodejně u p.
Hrabalové.
Toto vyplněné oznámení vraťte nejpozději do 10. ledna 2008 do schránky
umístěné na budově obecního úřadu.

Zároveň upozorňujeme majitele psů, že veškeré změny
v evidenci psů, tj. pořízení nového psa, případně uhynutí či ztráta
stávajícího psa, jsou povinni zapsat na obecním úřadě do
Přiznání k poplatku ze psů.
Změny v evidenci psů z průběhu roku 2007 proveďte také
nejpozději do 10. ledna 2008 na obecním úřadě.

Přílohou tohoto Zpravodaje je i dotazník pro rodiče Tento dotazník slouží pro potřeby
komunitního plánování služeb v naší obci.
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INFORMACE
Jelikož některým našim občanům není známo, co jsou obecní komunikace, tak na
vysvětlenou : obecní komunikace jsou komunikace v místních částech obce, tj. Nová
ulice, Kopánky, Zelnice, Mrlín, Podkopec, Drahy, Podkoryta a Kopaniny.
O jejich zimní údržbu se stará obec, a proto jsem vyzvala občany, aby zde
neparkovali a nebránili tak v odstraňování sněhu. K posypu těchto komunikací slouží
posypový materiál, který je v betonových skružích.
Silnice, která vede přes obec je ve správě Zlínského kraje a o její údržbu se stará
Správa a údržba silnic Kroměříž.

PODĚKOVÁNÍ
V tomto čísle Obecního zpravodaje bych chtěla poděkovat za vzornou reprezentaci
obce soutěžnímu družstvu hasičů, kteří se v Podhostýnské hasičské lize umístili z 26
týmů na velmi pěkném 6. místě, což je pro nováčka této soutěže obrovský úspěch.
Dále chci veřejně poděkovat i panu Miroslavu Koblihovi, který se staral o udržování
pořádku a pěkného vzhledu naší obce.
***************************************************************************
POZVÁNKY

MIKULÁŠ
V sobotu dne 8. 12. 2007 navštíví naši obec jako každoročně Mikuláš
se svou početnou družinou. Na cestě ho bude doprovázet samozřejmě
anděl, pán pekel Lucifer se svou družinou čertů a čertíků, nebudou
chybět ani šašci a samozřejmě smrtka.

ŽIVÝ BETLÉM
V neděli 23. 12. 2007 se v prostorách před hasičskou zbrojnicí
uskuteční „ Živý betlém “, který si pro Vás připravují členové SDH
Nová Dědina. Začátek je plánovaný na 16 hodin.

SILVESTR
Stejně jako v loňském roce, tak i letos se bude v naší obci slavit Silvestr
v místní Sokolovně. Této Silvestrovské zábavy se mohou zúčastnit
všichni občané i děti. Bude připraven bohatý program s veselou
tombolou, do které může přispět každý. K tanci i poslechu bude hrát
živá hudba. Pozvánky dostanete včas do svých poštovních schránek.
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Příspěvky čtenářů
KOLO – LÁSKA JAKO TRÁM
V Nové Dědině žijí dva mladíci, kteří kolu věnují veškerý svůj volný čas -TOMÁŠ
PETŘÍČEK A JIŘÍ NEHODA. Abyste rozuměli, nejsou to jen tak obyčejní ,,KOLAŘI“,
kteří hezky šlapou a přitom se kochají malebnou krajinou. Do kopce kolo netlačí a
v cíli se neodměňují pivečkem. Jsou to totiž ,,CYKLISTI“. Poznáte je podle toho, že
na hlavě mají vždy přilbu, nevyjíždí v obyčejném vytahaném tričku, nýbrž ve
speciálním dresu a nepotřebují zastávky na pití, protože to zvládnou během jízdy.
Sebevětší stoupání vyšlapou snadno a nejedou míň než 20 km/h, aby si nepokazili
průměr na tachometru.

V letošním roce se rozhodli změřit si své síly i s jinými borci a zde je ukázka toho, jak
se jim to podařilo :
Cyklosezónu zahájili 7. července 2007 BIKEMARATONEM DRÁSAL, který je
započítáván do mistrovství ČR. Letos měl maratón dvě trasy : první měřila 120 km a
druhá 55 km. Obě trasy vedly náročným, ale nádherným terénem Hostýnských hor.
Startujících bylo 1100 a každý z nich byl podle věku a pohlaví zařazen do své
kategorie. Novodědinští bikeři : Tomáš Petříček projel trasu 55 km dlouhou a ze 48
startujících juniorů získal 24. místo a Jiří Nehoda obsadil v závodě žáků do 15-ti let
11. místo ze 46 startujících.
Další příležitost ke změření svých cyklistických sil měli naši borci 4. srpna 2007 na
trati dlouhé 59 km v „ OTROKOVICKÉ 50 – ŠNEK “. Závod projížděl i částí Nové
Dědiny, takže i Vy jste mohli fandit některému ze 161 šlapajících závodníků. Ani zde
se kluci v pelotonu neztratili, o čemž svědčí jejich dobré umístění: Tomáš skončil na
62. místě a Jirka na 123. místě.
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„ RUSAVSKÁ 50 “ je název závodu, ve kterém svou účast kluci opět potvrdili. 18.
srpna 2007 vyjíždí ze startu na trať dlouhou 52 km 735 závodníků nejen z celé ČR ,
ale i ze Slovenska a Polska. Přes náročnost terénu se kluci ve své kategorii umístili
takto : Tom na 16. místě a Jirka 26. místě ze 38 startujících juniorů.
Nepříznivé počasí bohužel komplikovalo poslední letošní závod
„OS ECHO
CYKLOSHOP TOUR “, pořádaný TOT Otrokovice. Opět se projíždělo Novou
Dědinou, tentokrát směrem k popílku. Tady naši novodědinští reprezentanti dokázali,
že každodenní trénink přináší kýžené ovoce a stali se tak JUNIORskými vítězi
závodu, když získali první dvě místa v pořadí 1. TOMÁŠ a 2. JIRKA.

Oběma cyklistům tímto blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme spoustu
bezpečně našlapaných kilometrů !!!
Příspěvek : Radka Petříčková
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