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Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Usnesení
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 24. listopadu 2008

Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 15. prosince 2008

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
- na základě z.č. 191/2008 Sb., kterým se mění
z.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 68/2007 Sb.,
podle § 188a, odst 1. c) s umístěním stavby rodinného
domu včetně příslušenství na p.p.č. 142/20 v k.ú.
Hlemýždí, obec Brniště - jedná se o stavbu pro bydlení
na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky
v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním
zastavěným stavebním pozemkem
- na základě z.č. 191/2008 Sb., kterým se mění
z.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 68/2007 Sb.,
podle § 188a, odst. c) s umístěním stavby rodinného
domu včetně příslušenství na p.p.č. 109/3 v k.ú. Hlemýždí, obec Brniště - jedná se o stavbu pro bydlení
na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky
v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním
zastavěným stavebním pozemkem
- pí Mgr. Libuši Horáčkovou jako delegovanou členku
do školské rady PO ZŠ a MŠ Brniště
- odměny občanům za práci pro obec v roce 2008
dle předloženého návrhu
- záměr prodeje pozemku č. 101- trvalý travní porost
o výměře 730 m2 v k.ú. Velký Grunov
za cenu 10,- Kč za m2
bere na vědomí:
- zprávu o hospodaření obce za období leden - říjen 2008
předloženou předsedou finančního výboru

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
- k vyvěšení návrh rozpočtu obce na rok 2009
- rozpočtová opatření dle předloženého návrhu
za rok 2008
- uzavření kupní smlouvy č. UCL/2795/KS-/08/Mar
- prodávající Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových Ústí nad Labem - kupující obec Brniště,
kde předmětem smlouvy je koupě pozemků p.č. 673/10
a 673/11 v katastrálním území Velký Grunov, obec
Brniště, za kupní cenu ve výši 57.000,- Kč
- prodej bytů v Luhově těmto současným nájemníkům
takto:
Kupní cena
byt č.
Kupující
8/02
K. J.
53.107,- Kč
V. J.
8/05
86.071,- Kč
V. J.
8/06
L. J.
83.553,- Kč
N.
V.
37/07
95.847,- Kč
N. E.
B. D.
37/08
93.307,- Kč
B. J.
P. L.
38/18
91.097,- Kč
P. J.
Součástí prodeje je prodej bytové jednotky, spoluvlastnického podílu na společných částech domu, spoluvlastnický
podíl na zastavěné stavební parcele a spoluvlastnický
podíl funkčně souvisejícího pozemku.
- rozpočet DSO Panenský potok na rok 2009
- smlouvu s ing. Vojtěchem Žákem
Předmětem smlouvy je vymezení práv, povinností
a postupů při vypracování žádosti o dotaci z Evropských a národních fondů vč. příloh v rámci projektu
předkládané pod názvem „OÚ Brniště - přístavba
výtahu pro seniory“ - odměna je stanovena dohodou
smluvních stran.
- souhlasí s přístavbou osobního výtahu u budovy OÚ
čp. 102 v Brništi - jako dokončení bezbariérového
přístupu do budovy a pověřuje starostu obce k podání
žádosti o dotaci z ROP v nejbližším celostátně
vyhlášeném termínu
- záměr prodeje pozemků: p.p.č.101 o výměře 730 m2
v k.ú. Velký Grunov - trvalý travní porost
p.p.č. 1/6 o výměře 126 m2 v k.ú. Brniště - travní plocha
p.p.č. 2/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Brniště - ostatní plocha
vše za cenu 10,- Kč za m2
- odměnu občanovi za práci pro obec za rok 2008
dle návrhu
František Jandera
Mgr. Robin Horáček
starosta
místostarosta

Mgr. Robin Horáček
místostarosta

František Jandera
starosta

PLATBA MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA PSA A SVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Pro letošní rok zůstaly poplatky v nezměněné
výši.
Za 1. psa 100,- Kč, za každého dalšího také
100,- Kč.
Popelnice platí každá fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt, 400,- Kč.
Dále platí 400,- Kč vlastník, který má v katastru
obce objekt k rekreaci.
Pro letošní rok jsou opět od poplatku osvobozeni
občané starší 70 let a děti do 10. roku věku.
Poplatky je nutné uhradit do 30. 4. 2009.
Je možné využít dvou ročních splátek,
kdy 1. splátka musí být uhrazena
do 30. 4. 2009, druhá nejpozději do 30. 9. 2009.
Obrázek na titulní stránce namalovala Klára Zagyiová.

Usnesení
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 31. prosince 2008
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
- rozpočtová opatření za rok 2008
- rozpočet pro rok 2009 a to vyrovnaný ve výši příjmová
stránka 13.700 tis. Kč a výdajová stránka 13.700 tis. Kč
František Jandera
Mgr. Robin Horáček
starosta
místostarosta
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Rybolov na rybníku Vratislav
Dne 1. 5. 2009 se uskuteční na rybníku Vratislav od 6:00 hodin RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
a tím bude zahájen rybolov. Závody pro děti do 15 let budou uspořádány dne 23. 5. 2009
od 7:00 hodin. Všichni občané jsou vítáni.
Pro informaci uvádíme Pokyny pro lov ryb a zvlášť upozorňujeme na používání pouze rostlinné nástrahy
- nasazeni malí candáti.
Všem rybářům přejeme hodně hezkých chvil u vody a mnoho rekordních úlovků.
Karel Kožmín

POKYNY pro hospodářskou těžbu
prováděnou lovem na udici pověřenou osobou na vodní nádrži Vratislav - obec Brniště
Obec Brniště, jako rybníkář podle § 3 odst. 1 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a ustanovení, stanoví pro rok 2009 na rybník Vratislav tyto pokyny:
Zahájení rybolovu: 1. května 2009
Denní doby lovu:
květen, červen, červenec a srpen
září
říjen
listopad a prosinec

04.00 - 23.00 hod.
05.00 - 20.00 hod.
06.00 - 20.00 hod.
07.00 - 17.00 hod.

Hájení ryb:
candát obecný, bolen dravý, sumec velký, štika obecná
- pro rok 2009 celoročně
úhoř říční - od 1.9.2009
Míry ryb:
amur
kapr obecný
lín obecný

50 - 70 cm
40 - 60 cm
30 - 45 cm

Chování při lovu:
- Lovící a jeho doprovod jsou povinni dodržovat
zák. č. 99/2004 Sb., (rybářský řád), vyhl. č. 197/2004 Sb.,
a obecně závazné předpisy a tyto pokyny. Při porušení
bude odebráno povolení k lovu bez náhrady.
- Před započetím lovu je držitel povolení k lovu povinen
zaznamenat tuto skutečnost do evidence docházky,
neuloví-li žádnou rybu, příslušný řádek proškrtne.
- Lov na dírkách není povolen.
- Používání loděk a zavážení nástrah není povoleno.
- Zákaz táboření a rozdělávaní ohňů.
- Zákaz koupání psů.
- Úsek břehu při místní komunikaci je hájen.
- Parkování vozidel mimo prostor přiléhajících k rybníku.
- Při vysazování a dosazování ryb budou tyto hájeny
po dobu 7 dnů.
Ceny povolení k lovu:

Způsob lovu:
lov na položenou
lov na plavanou
lov přívlačí není povolen
nástraha pouze rostlinného původu
Zákaz lovu čeřínkem!
Použití:
- 2 prutů s dvěma návazci s jednoháčky.
- Děti do 15 let 1 prut s dvěma návazci s jednoháčky.
- Doprovod osoby starší 18 let u dětí do 15 let.

Dospělí
Roční
Měsíční
Týdenní

1200,500,200,-

St. důchodci
Děti do 15 let
Mládež 15-18 let
300,600,100,200,50,100,-

Po ukončení platnosti odevzdat povolení k lovu do 15 dnů
na Obecní úřad Brniště. V případě neodevzdání povolení
k lovu do uvedeného termínu nevydá obec Brniště povolení k lovu pro příští rok.
Povolení k lovu je nepřenosné a platí pouze s občanským
průkazem. U mládeže do 15 let odpovídá za tuto skutečnost doprovod.

Výbava:
- Státní rybářský lístek, povolení k lovu, podběrák, metr,
vyprošťovač háčků, kovové vidličky či stojan.
Při uchovávání živých ryb vlastní vezírek.
Počet a evidence úlovků:
ušlechtilá ryba:
kapr, amur, lín
za den:
1 ks
za týden:
3 ks
za měsíc:
10 ks
za rok:
30 ks
Mládež do 15 let:
20 ks / rok
Ulovení těchto ryb musí být při ponechání bezprostředně
zapsáno do úlovkového listu, ostatní ryby při odchodu
od vody - omezení - 5 kg (včetně ušlechtilých ryb)
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Aktuálně z naší střelnice
Nebývale dlouhá zima s velkými výkyvy počasí se trošku
podepsala na provozu střelnice, ale zásadně neovlivnila
klubové akce, jako poslední výstřel v roce 2008 a první
výstřel 2009. Přes nepříznivé podmínky byl úspěšně
odstřílen první klubový přebor ze služební pistole a v polovině března se připravujeme na další klubové klání a to pro
změnu z velkorážního revolveru.
Odrazovým můstkem pro další činnost střeleckého klubu
se stala výroční valná hromada, svolaná na poslední
lednovou sobotu. Jednání konstatovalo, že se členská
základna stabilizovala, uplynulý rok proběhl bez mimořádných událostí, v neposlední řadě došlo k dalšímu zkvalitnění střeleckého zázemí v areálu střelnice. V tomto roce se
v rámci plánovaných brigád uvažuje mimo běžné údržby
i o dalších opatřeních a stavebních úpravách ve vztahu
k většímu odhlučnění střelnice. Rádi bychom mimo jiné
naši střelnici více otevřeli veřejnosti a především naší
mládeži. V této souvislosti začínáme připravovat již 6. ročník střelby ze vzduchovky pro mladé střelce do 18 let pod
názvem O putovní pohár starosty, ve kterém chystáme
změnu ve věkových kategoriích, aby se této dnes již
tradiční soutěže mohlo zúčastnit více mladých střelců.
Valná hromada v závěru jednání poděkovala našim sponzorům ing. Myškovi, Josefu Pánkovi a jeho firmě a v neposlední řadě i obci Brniště za vydatnou pomoc a podporu,
kterou nám v uplynulém roce poskytovali.
Tolik velmi stručně k prvním dvěma měsícům činnosti
střeleckého klubu. Velmi rád využívám možnosti popularizovat střelecký sport v našem Zpravodajství, nemohu
jinak než připomenout nebo lépe řečeno vrátit se k velké
střelecké události evropského charakteru, která se uskutečnila v Praze. Málokdo ví a naše sdělovací prostředky,
tiskem počínaje a televizí konče, příliš nepomohly k větší
informovanosti, že v týdnu od 19. do 22. 2. 2009,
ve stínu světového šampionátu v lyžování, se konalo
v Praze v O2 Aréně Mistrovství Evropy ve sportovní
střelbě ze vzduchových zbraní. Zúčastnilo se jej 542
střelců ze 44 států našeho kontinentu, včetně mladého
střelce z naší obce, Petra Plecháče, jehož první střelecké
krůčky začínaly právě na naší střelnici. Petr, který je
v současné době členem střediska vrcholového sportu
v Manušicích, aby se mohl zúčastnit této špičkové
soutěže, musel absolvovat řadu technicky, fyzicky i psychicky náročných a těžkých nominačních soutěží. A že ta
cesta na Mistrovství Evropy nebyla jednoduchá, svědčí
účast na mezinárodních závodech, kde postupně získával
body jednak na účast v dalších soutěžích, jednak na
nominaci na Evropu. Postupným sítem čtyř Grand Prix
prošli jen čtyři nejlepší junioři. Ti postoupili na mezinárodní
závod IWK do Mnichova a na Mezinárodní mistrovství
Slovenské republiky do Nitry, kde se mělo rozhodnout
o postupu pouze tří juniorů na Evropu. Zde se Petrovi
dařilo. Z Nitry si přivezl titul 2. vicemistr Slovenska a zároveň nominaci na Mistrovství Evropy.
Petr ve všech nominačních závodech podával vynikající
vyrovnané výsledky a nejednou pokořil i střelce českého
olympijského výběru. Proto se mohl jako reprezentant
České republiky stát nejmladším účastníkem celé české
výpravy. Dostat nominační místo na takové soutěži je velmi těžké, ale podat solidní výkon a splnit očekávání na něj

kladené je nesrovnatelně těžší a Petr to měl opravdu
hodně těžké. Už jenom ta skutečnost, že svůj zatím
největší životní závod absolvoval až v závěru posledního
dne, po třídenním stresujícím čekání. Vždyť sportovní
střelba není jen technickou záležitostí, to je vzít zbraň,
nabít ji a vystřelit , ale je to v převážné míře záležitost
psychická. Vždyť dobře střílet umí řada závodníků, ale
vyhrávat a získávat cenné body v silné konkurenci, to už
umí málokdo, ale Petrovi se to v tak vypjatém závodě
povedlo. Nastřílel svůj osobní rekord 588 bodů ze 600
možných. V praxi to znamená, že ze 60 výstřelů jen 12x
těsně minul střed terče o velikosti špendlíkové hlavičky,
a to vše ve stoje, bez opory, se vzduchovkou vážící 5 kg.
Přestože se mu během závodu zbraň rozbila a musela se
narychlo opravovat, stal se nejúspěšnějším střelcem české juniorské výpravy. 19. místo v evropském výběru svědčí
o Petrových sportovních kvalitách. Otevřel si cestu do národní reprezentace a jistě o něm ještě uslyšíme. Kromě
Petra se ME zúčastnily i dvě členky SSK Manušice.
V kategorii ženy Zuzana Šostková a v kategorii juniorky
Gabriela Vognarová. Účast tří střelců na ME považuje
trenér Stanislav Stupka za historický úspěch manušického klubu.
Petrův osobní rekord z ME vydržel pouze týden, neboť jej
překonal na závodech v Liberci nástřelem 592 bodů a to
v kategorii muži. Tímto výkonem si zajistil titul Přeborník
kraje. V kategorii ženy zvítězila Klára Bartošová nástřelem
396 bodů. Vzduchovkovou sezonu ukončil 15. 3. 2009 na
Mistrovství České republiky, kde v kategorii junioři skončil
na 3. místě nástřelem 584 bodů.
Není pochyb o tom, že česká sportovní střelba patří
ve světovém i olympijském měřítku k našim nejúspěšnějším medailovým sportovním odvětvím. Dokazuje to zisk
10 medailí na Mistrovství Evropy v Praze.
Kasl Bohumil, předseda střeleckého klubu Brniště

JUBILEA
Leden
60 let Miroslav Zelenka
70 let Libuše Herbstová
81 let Květuše Suchomelová

Březen
60 let Anna Taterová
60 let Růžena Toráňová
75 let Jaroslav Jech
80 let Věra Ondřejková

Únor
60 let Hana Bradová
60 let Vladimír Mádl
65 let Jaroslav Kovář
65 let Vojtěch Zupko
80 let Josef Teska
81 let Jiřina Kopecká
83 let Marie Bruncová
83 let Vlasta Šandová
85 let Jaroslav Řehák

Blahopřejeme
a přejeme
pevné zdraví
do dalších let.

Navždy se s námi rozloučil:
Slávek Starý
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Ještě je vhodný čas ke kácení stromů, ale……nekácejme stromy zbytečně
Stromy patří mezi největší organismy na Zemi. Kdysi
pokrývaly veškerou pevninu, dnes zaujímají zalesněné
plochy jen 29% povrchu planety. Existuje na sto tisíc druhů
stromů, z toho je osm tisíc ohroženo vyhynutím.
Dnes jsou stromy stále důležitější, hlavně příznivě ovlivňují
složení vzduchu. Stoletý buk vytvoří za hodinu kyslík
potřebný k dýchání pro tři lidi na celý rok. Jeden hektar
stromového porostu odebere z atmosféry ročně třiatřicet
tun prachu a plynů. Stromy zvyšují vzdušnou vlhkost,
zachycují prach a mikroorganismy, produkují látky zabíjející choroboplodné zárodky, poskytují stín, působí jako
ochrana proti hluku. Kořeny stromů zpevňují půdu a zabraňují rychlému odtoku srážek a vzniku povodní.
Aby mohly plnit všechny uvedené skutečnosti, je třeba
o ně řádně pečovat a ošetřovat je, což je povinností každého vlastníka ze zákona. Je nutné zajistit, aby byly stromy hlavně bezpečné, neohrožovaly životy lidí i jejich
majetek. Je třeba vyhodnotit jejich zdravotní stav a poté
stanovit druh zásahu ke zlepšení bezpečnosti. Nejčastěji
stromy hodnotíme posouzením jejich vzhledu, sledujeme
jednotlivé vady - nejdůležitější jsou otevřené dutiny a trhliny, výskyt plodnic dřevokazných hub, odumřelých větví
v koruně a podobně. Musíme si také všímat případného
poškození kořenů. Kácení není jediným řešením, záleží na
včasném zhodnocení stavu stromu a jeho vhodném ošetření. Někdy stačí zajištění vazbou nebo mírné odlehčení
řezem a tak se může zabránit i zbytečnému pokácení
hodnotných dřevin. V případě, že je nutné strom pokácet,

musí vlastník pozemku žádat o povolení na obecním
úřadě. Při Zastupitelstvu obce Brniště pracuje komise
pro zemědělství a životní prostředí v čele s ing. Jiřinou Sládečkovou, která na základě žádosti vlastníků individuálně
posuzuje každý předmětný strom a navrhuje řešení.
Starosta obce rozhodne na základě doporučení komise.
Pokud se jedná o složitější případ, obrací se OÚ na Odbor
životního prostředí v České Lípě a konkrétně s paní Doubkovou věc řeší. Bez povolení se mohou kácet ovocné
stromy na pozemcích fyzických osob, dále stromy do obvodu kmene 80 cm (měřené ve 130 cm nad zemí) nebo
souvislé keřové porosty s menší rozlohou než 40 m2.
Právnické osoby musí mít povolení i na ovocné stromy.
V odůvodněných případech mohou bez povolení kácet
správci silnic, energetických sítí a vodních toků v rámci
nezbytné údržby a havarijního kácení, tj. stromy, které
hrozí zřícením a mohou způsobit zranění nebo škodu.
Zcela odlišná jsou pravidla pro kácení v lesích, kde se
dodržuje lesní zákon.
Kácení by mělo probíhat v době vegetačního klidu, pokud
se nejedná o bezprostřední ohrožení, kdy na stromech
nejsou ohrožena ptačí hnízda - to znamená od 1. října
do 31. března.
Pokácení stromu motorovou pilou trvá několik minut, ale
měli bychom si uvědomit, jak dlouho za něj roste náhrada.
Zbytečnému kácení stromů je proto třeba zabránit.
Z odborné literatury připravila redakce

BABSKÝ BÁL
V sobotu 28. 2. 2009 se uskutečnil tradiční Babský bál, pořádaný Sdružením žen Eva v Brništi.
Účast nebyla nejhojnější, ale kdo přišel, tak se výborně bavil. Dosud zde neznámá skupina KA - ŠE BAND z Českokamenickošenovska nalákala spoustu lidí, kteří byli zvědavi na jejich výkon.
Díky sponzorům mohla být uspořádána losovaná odměna pro návštěvníky plesu.
Sdružení žen Eva má nově své webové stránky na bezplatném servru www.evabrniste.webgarden.cz, kde se můžete
podívat, jaké akce proběhly a jaké připravujeme.
Dotazy a komentáře na naši činnost přivítáme.

Za Sdružení žen Eva, Andrea Štefanová
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FK Brniště informuje

ŠKOLA TŘÍDÍ ODPAD

V posledním čísle Zpravodajství jsem se zmiňoval
o přípravě sportovního plesu. Ten se konal 17. 1. 09 a podle ohlasu se snad povedl. Nebylo sice vyprodáno, ale kdo
přišel, byl spokojen. Hrálo se do čtyř hodin a to se ještě
několika lidem nechtělo jít domů.

ZŠ a MŠ Brniště je zapojena do soutěže RECYKLOHRANÍ.
Ve škole jsou umístěné sběrné nádoby na odpad, do kterých děti nosí drobná elektrozařízení: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobná
počítačová vybavení, el. hračky aj.

Týden po plese začala fotbalová příprava na umělé trávě
v Mimoni, kde se už tradičně účastníme zimního turnaje.

Do nádob však nepatří: baterie, akumulátory, televizory,
počítačové monitory, zářivky a žárovky.

Výsledky zatím nejsou nijak oslnivé, ale je to příprava,
musíme se dál poctivě připravovat. V prvním utkání jsme
nastoupili proti Pertolticím a prohráli o branku 1:2. Ve druhém zápase jsme hráli proti dorostencům Loko Č. Lípa.
Tady jsme dlouho vedli 1:0, ale v závěru rozhodčí vymyslel
pokutový kop a bylo srovnáno. Loko se pak na konci
podařilo vstřelit vítěznou branku na 1:2. Následovalo utkání proti Kamenici. I tady jsme dvakrát vedli, ale nakonec
odešli poraženi 2:3. Další týden jsme hráli proti celku
z Novin. Ti se na nás posílili o několik hráčů z Mimoně a
vyhráli 1:0. Zatím poslední zápas jsme odehráli proti družstvu ze Zahrádek, které se hrálo 22. 2. 09. Tady naši také
dlouho vedli o jednu branku, nakonec ale prohráli 1:2.
Další utkání se hraje v neděli 1. 3. 09 proti H. Polici. Ještě
nás čekají Tuhaň a Dubá. První jarní kolo o mistrovské
body nás čeká 29. 3. 09 a to proti Dolní Libchavě. Doufáme, že bude dobré počasí, aby se mohlo hrát.
Co se týče dorostu, tak někteří hrají s dospělými v Mimoni,
ostatní zatím čekají na zahájení přípravy.
Naše přípravka se zúčastnila už zmíněného turnaje
v Dubé, kde skončila na třetím místě z pěti. Dostala diplom
a pohár za výhru o třetí místo. Dále se ještě zúčastnili
jednoho turnaje ve Stráži p. R., který se konal 21. 2. 09.
Zde jsme vyhráli pouze jednou a skončili na pátém místě
ze šesti a obdrželi diplom.

UVÍTÁME VAŠI POMOC A ODPAD OD VÁS
PŘEVEZMEME!
Blanka Tesková

ŠKOLA JE MŮJ KAMARÁD!
Tato příjemná věta provází Školní vzdělávací program ZŠ
Brniště a doufám, že bude platit a vystihovat vztahy i těch
dětí, které se dne 6. února 2009 přišly do naší školy zapsat.
Je jich sice o deset méně než loňského roku, ale všechny
přesvědčily, že z nich budou ti správní kamarádi v I. třídě.
Celý kolektiv školy se už tedy těší na:
Františka Müllera
Pavla Rutterleho
Františka Adamce
Jana Šáchu
Pavla Buriánka

Kateřinu Kovářovou
Eriku Šauerovou
Barboru Vaňourkovou
Andreu Novotnou
Daniela Juhoše

A těší se na ně také starší kamarádi, kteří jim ve škole
budou pomáhat!
Mgr. Věra Tvrdíková, ředitelka školy

Blahopřání

Dorostencům i přípravce začíná soutěž o body až 12. 4. 09.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář

BABY KLUB
Maminy, přijďte si s dětmi pohrát a vybočit ze stereotypu.
Děti zde malují, lepí, tančí, cvičí a spoustu jiné zábavy
na vás čeká každý čtvrtek od 9:30 - 11:30 hod.
ve Sborovém domě BJB Oáza 1. patro v Brništi.
Na jaře chystáme výlety vlakem do zoo, dětského koutku,
na hřiště aj.
Těší se na vás S. Salačová s Kačenkou

Dne 7. května 2009 oslaví své životní jubileum
maminka, babička, prababička,
paní JIŘINKA ROŠTEJNSKÁ.
Touto cestou jí chceme popřát hodně štěstí,
spokojenosti, pohody
a hlavně hodně pevného zdraví do dalších let.
Eva a Vilda Novákovi,
Jirka s Lucií
a Jiřina Přílepková.

Inzerát
BIŠONEK - barevná a bílá štěňata,
TOY PUDLÍK - k zamluvení po celý rok.
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