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Ohlédnutí
za předchozím
volebním obdobím
Foto: Bc. Jana Adamko

Volby do zastupitelstva města, které proběhly v minulém měsíci, uzavřely předchozí volební období. Pojďme si společně
připomenout, co se za minulé 4 roky v našem městě odehrálo.
Poslední roky byly ve znamení snahy o posílení zdrojů pitné
vody. Byly zrealizovány vrtané studny jedna na Metlici a druhá
pro levobřežní Rožmberk nad Vltavou. Vrt na Metlici je již zapojen do systému vodojemu Metlice, ale je jako rezervní, protože po odstranění závady na přípojce na „Švýcarák“ je kapacita původního zdroje dostatečná. V současné době končí práce
na celkové rekonstrukci úpravny vody pravobřežní vodovod
Rožmberk nad Vltavou. Okamžikem dokončení dojde k zapojení dvou nových vrtů. Významným úspěchem v zásobování
vodou bylo odstranění letitého problému na trase vodovodu
od zdrojů u Horních Jílovic do vodojemu Přízeř. Momentálně
je přebytek vody na Přízeři dostatečný k pokrytí sezonních
extrémů pro zásobování Rožmberka nad Vltavou a dva nové
vrty mohou zůstat v rezervě. Do budoucna bude samozřejmě vše záležet na dostatku dešťových srážek. Na vodojemu
v Přízeři bylo instalováno automatické dávkování chlóru
a podobné zařízení je již objednáno pro pravobřežní vodojem
Rožmberk nad Vltavou. Důležitým úkolem do budoucna zůstává rekonstrukce čistírny odpadních vod Přízeř.
Důležitým počinem bylo dokončení místní komunikace
k novým rodinným domkům „za hřištěm“ v Rožmberku
nad Vltavou. Stavba byla úspěšně zkolaudována v minulém
měsíci. Z pohledu organizační a fungování města je důležité, že byl schválen pasport místních komunikací a můžeme
přistoupit k vypracování pasportu dopravního značení, což
bude významný dokument pro řešení parkování ve městě.
Ohledně parkování došlo také k posunu v dlouholeté dis-

kuzi jak na to. Město zvolilo variantu pronájmu parkovacího automatu a dosavadní tržby ukazují správnost tohoto
rozhodnutí. Pořídili jsme malotraktor s příslušenstvím, což
bezpochyby zvýšilo mobilitu a akceschopnost údržby města.
Vyjmenoval jsem pouze důležité momenty a jistě jsem na
něco zapomněl. Každodenní chod města vyžaduje řešení desítek a stovek drobných úkolů.
Z pohledu fungování samosprávy města bylo důležitým okamžikem odvolání bývalé starostky zastupitelstvem města.
V zastupitelstvu se tím vytvořila většina s jednotnou představou o fungování města, což umožnilo bezproblémové řešení přicházejících úkolů a usnadnilo práci novému starostovi
a jeho úřadu. V době, kdy píši tyto řádky, jsou již známé výsledky voleb do zastupitelstva (naleznete je uvnitř zpravodaje).
Musíme počkat, zda nedojde ke zpochybnění regulérnosti voleb, ale pokud budou výsledky potvrzeny, bude to znamenat,
že si občané přejí, aby pokračoval způsob práce vedení města.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval těm zastupitelům, kteří
se aktivně zapojovali do řešení problémů města, samozřejmě
děkuji také svým kolegům, kteří zajišťovali každodenní chod
města. Dík patří také všem občanům. Nenechte se zmást štvaním jednotlivců. Za sebe musím říci, že jako starosta jsem
se snažil vyhovět všem konstruktivním připomínkám. Občan, který si přichází oprávněně stěžovat, není nepřítel města
a na druhou stranu pokud jsem se kdykoliv obrátil na někoho
z občanů o pomoc pro město, tak mě nikdo neposlal „do
háje“. Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji městu, aby to takto
fungovalo i do budoucna.
Mgr. Bohuslav Čtveráček
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Soubor usnesení z jednání zastupitelstva
Města Rožmberk nad Vltavou konaného ze dne 19. 9. 2022
Usnesení č. 2022/36/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
zapisovatele zápisu p. M. Radovou
II. schvaluje:
ověřovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou
a Ing. Veroniku Krotkou
III. schvaluje:
doplněný program jednání
Bod č. 1 | Kontrola plnění usnesení z předešlých jednání ZM
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z předešlých jednání ZM
Bod č. 2 | Rozpočtové opatření č. 8/2022 a č. 9/2022
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 8/2022 v částkách:
Příjmy:
200 000 Kč
Výdaje:
195 200 Kč
Financování:
- 4 800 Kč

Čtveráčkem a žadateli za stanovenou cenu 63 000 Kč včetně DPH
II. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy
Bod č. 6 | Smlouva o směně pozemků mezi Městem Rožmberk nad Vltavou a společností Lesy ČR s. p. (pozemky parc.
č. 166/8 a 1107/1 v KÚ Rožmberk nad Vltavou)
Usnesení č. 2022/36/6
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
znění a uzavření Směnné smlouvy mezi Městem Rožmberk nad
Vltavou, zast. starostou města Mgr. Bohuslavem Čtveráčkem,
a f. Lesy České republiky, s.p., zast. Ing. Pavlem Kubem, týkající se
pozemku parc. č. 1107/1 o výměře 454 m2 v majetku Města Rožmberk nad Vltavou a pozemku parc. č. 166/5, o výměře 452 m2
v majetku České republiky, přičemž právo nakládat s tímto pozemkem mají Lesy České republiky s.p. Rozdíl cen jednotlivých
pozemků činí 6 100,- Kč. a Město Rožmberk nad Vltavou se zavazuje zaplatit tento rozdíl, tj. částku ve výši 6 100,- Kč. Lesům ČR s. p.
II. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy
Bod č. 7 | Řád pohřebiště

Usnesení č. 22/36/2
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
rozpočtové opatření č. 4/2022 v částkách:
Příjmy:
402 400 Kč
Výdaje:
214 000 Kč
Financování:
- 188 400 Kč

Usnesení č. 2022/36/7
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
Řád pohřebiště města Rožmberk nad Vltavou

Bod č. 3 | Revokace usnesení č. 2022/35/5

Usnesení č. 2022/36/8
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Schwarzové odložení projednání bodu programu č. 8 – žádost o veřejnou omluvu Mgr.
L. Schwarzové pro paní J. Kalátovou prostřednictvím paní
A. Krabatschové na příští jednání ZM
II. pověřuje:
starostu zařazením tohoto bodu na program příštího jednání
Zastupitelstva města Rožmberk nad Vltavou

Usnesení č. 2022/36/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. revokuje:
usnesení č. 2022/35/5
Bod č. 4 | Pasport místních komunikací města Rožmberk
nad Vltavou
Usnesení č. 2022/36/4
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
Pasport místních komunikací města Rožmberk nad Vltavou –
– verzi ze září 2022
Bod č. 5 | Kupní smlouva na pozemky parc. č. 489/16 a 489/17
v KÚ Rožmberk nad Vltavou
Usnesení č. 2022/36/5
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
znění a uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovitých věcí – oddělené části pozemku – pozemky parc. č. 489/16 a 489/17 v KÚ
Rožmberk nad Vltavou mezi Městem Rožmberk nad Vltavou,
zast. starostou města Rožmberk nad Vltavou Mgr. Bohuslavem

Bod č. 8 | Žádost o veřejnou omluvu Mgr. L. Schwarzové pro
Janu Kalátovou v zastoupení A. Krabatschové

Veřejná omluva
Zastupitelé Města Rožmberk nad Vltavou,
kteří byli přítomni na jednání dne 19. 9. 2022,
se omlouvají manželům Petře a Jardovi Tomkovím,
neboť o nich bývalá paní starostka uvedla na
facebookovým profilu, že si nezákonně oplotili část
pozemku na pronajatém pozemku a daná skutečnost
není pravda. Situaci předem ústně konzultovali
s vedením města a daný postup jim byl schválen.
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Komunální volby 2022
v Rožmberku nad Vltavou
Ráda bych tímto poděkovala voličům, kteří si přišli zvolit své
zástupce obce. Volební účast byla v naší obci velmi vysoká
a to 73,36 %. Z tohoto čísla je zřejmé, že Vám dění v obci není
vůbec lhostejné a to je dobře. Gratuluji všem zvoleným zastupitelům a přeji jim hodně úspěchu v práci pro naše město. Stručný
přehled zvolených zastupitelů dle výsledku voleb je zřejmý z přiloženého obrázku z veřejně dostupného portálu www.volby.cz.
Ing. Veronika Krotká

Oslava 100 let založení SDH Přízeř

Děkujeme SDH za organizaci, zejména Sevovi Krabatschovi,
ale zároveň všem členům sboru. Andrejce Krabatschové za
sladký dar, kapele, která hrála úžasně, Honzovi Krchovi za fotodokumentaci a samozřejmě Vám všem, co jste tam byli s námi.
Pánové, děkujeme za Váš čas a za Vaši práci, neb ji vykonáváte ve svém volném čase, dobrovolně a rádi. Vašim ženám za
pochopení a toleranci, neboť často nebýváte s rodinou doma.
Jste naši a bez Vás by Přízeř ani Rožmberk nad Vltavou nebyl
nikdy kompletní.

Foto: Soukromý archiv SDH Přízeř

První sobota v září byla nejen krásný slunečný den, ale byla
pro mnoho z nás i výjimečná, neboť náš sbor dobrovolných
hasičů Přízeř slavil 100leté výročí založení. Pokud jste v tento
den nebyli na místě, jistě Vám skvělou atmosféru zprostředkuji prostřednictvím fotografií.

Foto: Soukromý archiv SDH Přízeř

Foto: Soukromý archiv SDH Přízeř

Ing. Veronika Krotká
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Slavnosti Vína v Rožmberku nad Vltavou
„Musím se přiznat, že jsem se na sobotu 27. 8. 2022 moc nevyspala :-).“

Zdroj: Facebook/Víno Výlet

Zdroj: Facebook/Gazaň Winery

Byla jsem nervózní a přála jsem si jen to, aby nepršelo (jak
předpověď celý týden “mile“ naznačovala), aby na naše náměstí v Rožmberku dorazili lidé místní i cizí, a abychom si všichni
společně užili premiérovou akci s vinaři z jižní Moravy, kteří za
námi dorazili a vlastně vůbec nevěděli, co je čeká.
Měla jsem strach, zda se vše vydaří podle mých představ, a nyní
už vím, že příští rok na tuto událost můžeme navázat druhým
ročníkem. Byli byste také pro ?
Již v 7 hodin ráno po náměstí korzoval pan Pazderka (Vinařství rodu Pazderků) se svým vynikajícím burčákem, po něm
začali přijíždět další vinaři, a to mladý Lukáš Beděra z Čejče,
sympatická rodina Výletových (Víno Výlet), dále studentka
Mendelovy univerzity oboru Vinohradnictví Linda Holcová
s bratrem (Víno Holec), stylová děvčata z Gazaň Winery
a jako poslední v pořadí dorazil pan František Kölbel (Vinařství rodiny Kölbelových).
Celý den se nesl v přátelské atmosféře, lidé korzovali po sluníčkem rozpáleném náměstí se sklenkami v ruce a mně došlo,
že takovýchto akcí je třeba pořádat více. Cimbálová hudba
zněla městem alespoň reprodukovaně a návštěvníci se tak
mohli cítit ještě blíže krásné jižní Moravě. Občerstvení bylo
také zajištěno, a to stánkem na náměstí nebo si každý dle libosti mohl zajít do některé z místních restaurací.

V průběhu dne jsem se bavila s návštěvníky i se samotnými
vinaři. Všichni byli nadmíru spokojeni. Jedni zjišťovali, zda
bude další ročník, druzí už si zamlouvali místo pro svůj stánek
na příští rok. A to byl vlastně hlavní důvod, proč jsem chtěla
akci tohoto typu zrealizovat. Teď vidím, že to mělo smysl, a to
mi dělá největší radost. Ačkoliv mám již nyní v hlavě plány na
zlepšení spousty věcí, budu moc ráda za jakoukoliv radu nebo
pomoc z Vaší strany.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu starostovi za to, že mi
umožnil Slavnosti Vína uspořádat a nedal od organizace ruce
pryč. Dále děkuji místním hasičům, zaměstnancům a ostatním
dobrovolníkům, kteří pomohli s přípravami a finálním úklidem. Velké poděkování patří paní Veronice Březinové, která
nabídla zázemí Kocábky (Hotel U Martina) při nepřízni počasí a celý den se mnou operativně řešila spoustu věcí.
Vše jsme spolu zvládly :-)
Přeji Vám příjemně strávený nadcházející podzim a těším se
na další akce, které můžeme společně vymyslet!
Ing. Lucie Urbancová
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Shrnutí letních akcí konaných
na Státním hradě Rožmberk

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

S nadcházejícím podzimem se z věží hradu nabízí mimořádné
výhledy na okolní krajinu. Na Jakobínce jsou navíc nově instalované panely s panoramatickými fotografiemi, které seznámí
návštěvníky s místy a zajímavými body v okolí. Ještě do konce
října můžete shlédnut v hradní galerii výstavu o slavnostních
okamžicích v rodině Buquoy. Výstava je přístupná v provozní
době hradu volně a zdarma. Téma výstavy reflektuje projekt
Národního památkového ústavu, který se v letošním roce věnuje šlechtickým slavnostem. V tomto duchu jsme v letošním
roce připravili také Hradozámeckou noc, která se uskutečnila

poslední srpnovou sobotu a přinesla zajímavé příspěvky našich přednášejících.
I letos se nám podařilo na hrad přivést další zajímavé osobnosti v rámci večerních besed S hostem na Rožmberku. Znalec
etikety Ladislav Špaček přinesl náhled do své někdejší pracovní dráhy, kdy byl tiskovým mluvčím prezidenta Václava Havla, ale také zábavnou formou všechny přítomné poučil, jak
se chovat ve společnosti. Druhý z hostů herec Jaroslav Plesl
získal zaslouženou pozornost našich posluchačů mimo jiné
svým hlubokým zájmem o historické památky.
Ať už jste u nás letos byli či ještě nebyli, srdečně Vás zveme
k návštěvě a vězte, že je pořád co obdivovat.
Za tým hradu Rožmberk
Andrea Čekanová, kastelánka

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

S posledním srpnovým víkendem skončila hlavní část turistické sezóny. Počet návštěvníků sice překonal loňská čísla, ale
návrat návštěvnosti na úroveň předcovidových let se zatím
nedaří a ani následující léta nelze předvídat. Turisté mají bránu hradu otevřenou ještě do konce října a věříme, že si k nám
ještě najde cestu pár tisíc návštěvníků.
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Kultura ve městě Rožmberk
během 19. století pod taktovkou
spolku svaté Cecílie

V českých zemích byla v rozmezí 15. a 16. století velmi oblíbená tzv. literátská bratrstva, což byla
katolická i protestantská uskupení kostelních zpěváků pocházejících z řad bohatých měšťanů, řemeslníků a představitelů cechovních společenství
(sdružení obchodníků, řemeslníků). V Rožmberku
tou dobou působil cech sladovníků, četné zastoupení a bohatou tradici zde měl také cech řezníků,
cech mlynářů, pekařů a perníkářů. Významné místo zde měl také cech kameníků, zedníků a tesařů.
Sedmnácté století se zapsalo do historie cechovních
organizací černým písmem, neboť byly postiženy
velkou vlnou migrace obyvatelstva po bitvě na Bílé
Hoře a výsledkem třicetileté války, která přinesla
hospodářskou stagnaci a úpadek řemeslné výroby.
V druhé polovině 19. století došlo ke zrušení cechovního zřízení, samotné živnosti však fungovaly
nadále.
Od 18. století až do počátku 20. století na tradici
literátských bratrstev nejen v Rožmberku navázal
pěvecký spolek svaté Cecílie, patronky hudebníků, zpěváků, básníků, výrobců hudebních nástrojů a chrámové hudby. Svatá Cecílie (*177 nebo
230 Řím) pocházela ze senátorské rodiny Ceciliů.
Pro své přesvědčení a asketický způsob života, kterým pro
křesťanskou víru získávala mnohé lidi ze svého okolí, zažila
tato světice peklo na zemi. Nejprve byla mučena ve vlastním
domě v horké páře a poté byla ponořena do kotle s vroucím
olejem. Když tyto hrůzy přežila, byla nakonec sťata a to třemi
ranami meče, i po té však ještě dlouhé tři dny zůstala naživu.
Její jméno je obsaženo v římském mešním kánonu.
Hlavním posláním hudebního spolku byla osvětová péče
o hudbu a kulturu ve městě (např. divadlo, zpěv, hudba, vý-

Foto: Svatá Cecílie; Autor díla: Guido Reni

Kostel svatého Mikuláše v Rožmberku nad Vltavou
(1450–1520) je jedním ze skupiny deseti pozdně gotických kostelů v Jižních Čechách. Dalšími dochovanými skvosty umění stavitelů církevních staveb
jihočeské pozdní gotiky vyznačující se originálními
klenbami s krouženými protínajícími se žebry jsou
například poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Kájově, kostel sv. Máří Magdalény ve Chvalšinách,
kostel sv. Jana Křtitele v Zátoni nebo kostel sv. Petra
a Pavla v Nových Hradech.

tvarné umění, atd.) ale především to byla ochrana hudebního
a pěveckého dědictví (viz moto spolku).
Během 19. století byli členy spolku zastupitelé magistrátu
místních cechovních společenství (největší zastoupení měl
cech mlynářů, pekařů a perníkářů). Stejně tak počty spolku
navýšili také místní duchovní, honorace a členové jejich rodin. Funkci sbormistra vykonával Ignaz Buchhöcker (*1840),
toho času řídící učitel na Obecné německé škole v Rožmberku. Dalšími tzv. choralisty byli například Anna Buchhöcker,
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Roku 1880 se čestným členem pěveckého Spolku sv. Cecílie
v Rožmberku nad Vltavou stal také šlechtic a štědrý mecenáš
hrabě Karel Bonaventura II. Buquoy (1854–1911), který se
v roce 1878 oženil s Philippinou Czerninovou z Chudenic
(1859–1937) a krátce na to převzal po otci fideikomis (chráněný rodový majetek). Stal se konzervativním politikem
a zemským poslancem v letech 1885–1911 a dědičným členem panské sněmovny od r. 1880. V letech 1882–1909 byl
prezidentem Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, kromě toho zastával i řadu čestných funkcí v rámci různorodých jihočeských společenství. Stal se například
skutečným členem Sboru pro postavení české reálky Matice
školské v Českých Budějovicích, ale především byl pevně spo-

MOTTO SPOLKU:
Wie die Moldau rauschend zieht
Durch des Böhmerwlades Pracht
Pflegen wir das deutsche Lied
Haltent treue Sängerwacht

Ing. Veronika Krotká

Tak jak Vltava šumí a plyne
Bohatstvím Českého lesa
Pečujeme o německou píseň
Nad písní držíme věrnou stráž)

jen s péčí o hudbu a kulturu ve městě Rožmberk. Hudební produkce a zpěv, doprovázené slavnostními iluminacemi
a ohňostrojem, tvořily podstatnou část každé oslavy.
Hrabě Karel Bonaventura II. Buquoy je také jednou z ústředních postav, jimž je věnována výstava nazvaná Buquoyové
a slavnostní okamžiky rodinného života, kterou můžete
shlédnout ve výstavních prostorách na hradě Rožmberk.

Foto: Rodinná sbírka Liklerovi

volný překlad:

V prvním lednovém vydání našeho zpravodaje jsem Vás vyzývala ke spolupráci při psaní tohoto „Okénka do naší historie“.
Další rodina se neváhala ozvat. Ráda bych tímto velmi poděkovala manželům Mileně a Milanovi Liklerovým, kteří poskytli
fotografie statku na Metlici. I pro mne samotnou jsou fotografie
velmi zajímavé.

Foto: Rodinná sbírka Liklerovi

Spolek sv. Cecílie, jeho představitelé, jakož i kostel sv. Mikuláše hráli také velmi významnou roli během zpívaných mší
a slavnostních uvítání v rámci diplomatických návštěv, které
do Rožmberka a blízkého okolí v minulosti zavítaly. Takovou
návštěvu Rožmberk hostil v roce 1871 a nebyl jí nikdo jiný než
samotný korunní princ Rudolf II. Habsburský (1856–1889),
syn císaře Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské.

Okénko do naší historie

Foto: Rodinná sbírka Liklerovi

učitel Franz Zach (*1852) či členové rodiny Stifterů (Johann,
Hans a Josef). Poslední jmenovaný byl veden jako člen cechu
mlynářů, pekařů a perníkářů. Ve spolku sv. Cecílie působily
také členky místního tzv. Dívčího spolku, který byl založen
roku 1856, jako například Maria Puvök, Anna Schrenková
nebo Maria Kernová, která působila ve spolku sv. Cecílie
spolu se svými příbuznými Lorenzem Kernem, seniorem
a Lorenzem Kernem, juniorem.

Mgr. Veronika Polnická
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Hrdinové
všedních dní
Kdo jsou hrdinové všedních dní? Jsou to lidé, kteří žijí mezi
námi. Jsou ale tak skromní, že jim jejich vzpomínky, koníčky
či práce připadají běžné a obyčejné, takže o nich často vůbec
nemluví. A to je obrovská škoda, protože co je pro jednoho
běžné, může být pro druhé výjimečné...
Od jara do podzimu můžete v Rožmberku vidět paní Petrákovou s rukavicemi, motyčkou a kyblíkem, pečující o skalku
v „proluce“ na náměstí. Díky její láskyplné péči se z tohoto
místa stal kout lákající k zastavení a odpočinku. Pro cizí návštěvníky je jistě překvapením, když se z kvetoucích keřů objeví drobná postava usměvavé babičky, která zrovna stříhá či
okopává toto zelené království.

Foto: Bc. Jana Adamko

Jen málokdo by řekl, že této zahradnici je 94 let! Květiny jsou
její velká láska již od dětství. „Už když jsem chodívala z obecní
školy v Římově, tak jsem domů vždy donesla nějakou květinu.“ vzpomíná paní Petráková. „Když jdu kolem nějaké zarostlé zahrádky, tak je mi z toho smutno. Občas mi to nedá
a nějaký plevel vytrhnu“ přiznává trochu stydlivě. Paní Petráková si zaslouží velký dík a obdiv!
Bc. Jana Adamko

Město Rožmberk nad Vltavou přeje všem říjnovým oslavencům hodně zdraví,
štěstí, radosti do dalších spokojených a krásných let.
Adamko Patrik
Adamková Jarmila
Adámková Lenka
Bieblová Eva
Bušovská Alice
Fiala Martin

Fröstlová Ludmila
Gubani Gheorghe
Hájek Damián
Hájek Julian
Hockicko Filip
Chládková Renata

Chmelová Eva
Korčáková Anna
Korenik Miroslav
Krabatsch Maximilian
Krajča Samuel
Kronika Radek

Kukolík Marek
Kůrková Alžběta
Kuthanová Eva
Mrázek Antonín
Němček Antonín
Nevosad František

Nováková Anna
Ocelák Rudolf
Příchovský František
Stříhavka Jan
Viktorinová Jana

Tvoř, hraj si a VYHRAJ | V předvečer křesťanského svátku Všech svatých se v řadě zemí
slaví Halloween. Tradice vytváření strašidelných masek a dýní získala oblibu i u nás. Pusťte se do dlabání strašidelné dýně s Vašimi dětmi a pošlete nám do 31. října 2022 fotografii na e-mailovou adresu
rozmberacek@seznam.cz. Tři vybraní budou odměněni.
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