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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Vážení spoluobčané,

dovolte mi s blížícím se koncem roku krátké bilancování. Rok 2013 byl pro obec ve znamení pokračujících
snah o zlepšení vybavení a infrastruktury pro naše občany. Podařilo se opravit a restaurovat pomník padlým ve
světové válce. Pietní místo tak nabylo důstojného vzhledu a přispívá k upravenosti návsi. Díky získávání dotací
se podařila opravit další část památkově významné budovy zámku. Náročná rekonstrukce sociálního zařízení v
přízemí zámku si vyžádala nové rozvody studené a teplé vody, nové odkanalizování budovy. Největší část rekonstrukčních prací zasáhla mateřskou školu a přilehlé prostory. Připraveny jsou také výstupy pro navazující práce
v prvním patře.
Velký kus práce zastupitelstva tkví také v činnosti, která není na první pohled patrna. Jde o přípravu dokumentace a podávání žádostí o dotace pro následující investiční období. Podařilo se tak připravit vypracování
studie protipovodňových opatření blízkých přírodě. Dokončují se podklady pro realizaci druhé etapy revitalizace zámeckého parku. Havarijní stav mnohých dřevin, chybějící oplocení a komunikace vyžadují brzké řešení.
Hlavním úkolem pro následující období je vybudování oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v
obci. Tento, v Citově zatím nejrozsáhlejší projekt, více či méně zasáhne každého občana Citova a na čas možná
přinese jistá omezení a nepohodlí. Doufáme ve Vaši vstřícnost a jistou míru tolerance při realizaci toho projektu.
Závěrem mi dovolte poděkovat za Vaši občanskou ochotu spolupracovat s vedením obce, pomáhat a podporovat aktivity, které se v obci realizovaly v letošním roce.
Mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v novém roce 2014 Vám přeje zastupitelstvo obce Citov.
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Stavební úpravy Mateřské školy v Citově

P

rojekt stavebních úprav spočíval v opravě sociálního a hygienického zařízení Mateřské školy v Citově. Oprava byla zahájena demontážemi stávajících
zařizovacích předmětů, vybouráním veškerých rozvodů vody, svislé i ležaté kanalizace včetně odvětrání nad
střešní rovinu. Byly odstraněny podlahy, keramické obklady stěn a v místě stávající kanalizace i násypy.
Následně byla položena nová ležatá i svislá kanalizace
a provedeny rozvody vody k novým výtokovým místům,
na které se osadily napojovací armatury pro zařizovací
předměty. Poté byly provedeny zásypy ležaté kanalizace se zhutněním, zhotovena hrubá betonová podlaha s
hydroizolací. V prostoru sociálního a hygienického zařízení byla provedena nová elektroinstalace ze stávajících
elektroinstalačních krabic. Byly položeny nové keramické
obklady a čisté podlahy, instalovány nové vstupní dveře
do sociálního zařízení a provedeny malířské a natěračské
práce. Stávající zařizovací prvky jako klozety, umyvadla a
vodovodní baterie se vyměnily za nové. Stávající sprchový kout byl upraven v souvislosti s potřebami provozu
školy.
Stavební úpravy prostor objektu mateřské školy v Citově vychází z dlouhodobějšího záměru zastupitelstva, který je obsažen v Rozvojovém programu obce Citov. Jednotlivé etapy jsou postupně realizovány v závislosti na

finančních možnostech obce. Projekt stavebních úprav
sociálního a hygienického zařízení řešil i nevyhovující
početní stav stávajících záchodů a umyvadel v mateřské
škole o kapacitě 24 dětí. Stav neodpovídal požadavkům
vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí.
Současně byl odstraněn problém s nevyhovujícím havarijním stavem ležaté kanalizace v daném místě objektu.
Na realizaci této akce byla ve výběrovém řízení ze tří
uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána
stavební firma pana Bohumila Složila z Citova. Stavební
úpravy Mateřské školy v Citově byly zahájeny 24. června
2013 a dokončeny dne 18. října 2013.
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova
2013 ve výši 300.000,- Kč. Obec Citov ze svého rozpočtu
přispěla částkou 421.888,- Kč. Celkové náklady této akce
pak dosáhly částky ve výši 721.888,- Kč.
Opravou sociálního a hygienického zařízení se výrazně zlepšily provozní podmínky Mateřské školy v Citově.
Realizace tohoto projektu je tak další etapou zachování
nemovité kulturní památky v obci v celistvém a funkčním stavu.
Jaromír Otáhal

Adventní koncert barokní hudby
V neděli 15. prosince 2013 od 14.00 hodin mohli návštěvníci chrámu svatého Jiří v Citově vyslechnout koncert barokní hudby v podání Komorního smyčcového orchestru
z Přerova pod vedením paní Aleny Holčákové. Koncert
byl zahájen ve stylu vídeňských novoročních koncertů
slavnostní předehrou ke skladbě Te Deum od francouzského skladatele Charpantiera. V příjemném prostředí
s výbornou akustikou se poté nesly skladby největších
barokních mistrů A.Vivaldiho, G.F.Telemanna, A. Purcella
a dalších. Třetí adventní neděla tak přinesla do Citova příjemný kulturní zážitek.
Veronika Kozlová
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Oprava pomníku obětem 1. světové války

V

přední straně je vstupní branka. Zpevněná plocha okolo
památníku se ohraničila obrubníky a vysypala kačírkem.
Mezi takto zpevněnou plochou a oplocením byly založeny travnaté pásy.
Na opravě tohoto pietního místa se podíleli i místní živnostníci. Základovou desku pomníku, stavební část oplocení a terénní úpravy zhotovila stavební firma pana Josefa Šlanhofa, ocelové prvky oplocení pomníku vyrobila
a nainstalovala zámečnická firma pana Marka Peterky.
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva
obrany ČR v rámci programu Zachování a obnova historických hodnot ve výši 450.000,- Kč. Obec Citov ze svého
rozpočtu přispěla částkou 136.850,- Kč. Celkové náklady
této akce pak dosáhly částky ve výši 586.850,- Kč.
Cílem celkové opravy a restaurování pomníku obětem
1. světové války je zachování této nemovité památky
místního významu dalším generacím.
Jaromír Otáhal

lednu roku 2012 jsme požádali Ministerstvo obrany ČR o dotaci na opravu a restaurování pomníku
obětem 1. světové války v Citově. Pomník byl vybudován nákladem hasičského sboru a v letošním roce
uplynulo 91 let od jeho slavnostního odhalení. Za tuto
dobu jeho stav výraznou měrou ovlivnila eroze.
Památník se nakláněl dopředu vlivem dožívání cihlové vyzdívky základové desky, do které zatékalo a byla
periodicky poškozována mrazovými cykly. Docházelo
k postupnému rozestupování schodových stupňů a stav
se vytrvale zhoršoval. Povrch kamene byl silně znečištěn
biologickým náletem a černými uhlíkatými depozity,
v dešťových stínech se lokálně projevovaly sádrovcové
krusty a hnízda poškození vlivem krystalizace solí vyplavovaných z kamene. Zejména v obličeji a na levém stehně postavy bylo poškození devastující modelaci. Další
podobná poškození byla v soklové partii. Plošně se projevovala drobná mechanická poškození a povrch materiálu byl zvětralý. Spárování bylo vypadané a do volných
spár zatékalo. Kovové oplocení pomníku bylo značně
zkorodované, některé prvky zcela chyběly. Podezdívka
z betonových obrub vykazovala trhliny a poškození odpovídající stáří a vlivům erozních podmínek. Jelikož nám
byla v letošním roce dotace přidělena, pustili jsme se do
jeho celkové opravy.
Na realizaci této akce byla ve výběrovém řízení ze tří
uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána
restaurátorská firma SOCHAŘI, v.o.s., Olomouc. Oprava
byla zaměřena na zachování hmotné podstaty památky
ve výrazu přírodního kamene s patinou přirozeného stáří. Vzhledem k dožívající původní vyzdívce a naklonění
památky bylo přistoupeno k její celkové demontáži. Samotné restaurování pomníku bylo prováděno v ateliéru
restaurátora. Základová deska památníku se nadbetonovala, opraveny jsou i vyzdívky schodových stupňů. Písmo
na žulové desce se nově vystříbřilo, písmo na pískovci se
zvýraznilo černou barvou. Původní oplocení včetně podezdívky se opravilo náhradou ve stávajícím půdorysu
a proporcích. Podezdívka je provedena z prostého betonu do nezámrzné hloubky, krytá zhlavím z umělého
kamene. Na podezdívku se osadil nízký kovový ozdobný
plot, rozměrově i členěním podobný původnímu. Konstrukce je zinkovaná a opatřená vrchním nátěrem, na

Srdečně zveme všechny občany na společné přivítání
nové roku 2014
SLAVNOSTNÍM NOVOROČNÍM OHŇOSTROJEM,
který bude odpálen v 0,30 hodin 1.1.2014 na návsi v Citově.
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Setkání seniorů se zastupiteli obce

J

e již dobrou tradicí, že zastupitelstvo obce Citov zve
všechny své seniory na společné posezení v kulturním domě s bohatým programem, občerstvením
a příjemnou atmosférou. Nejinak tomu bylo i v letošním
roce a to 23.11.2013. V podzimně vyzdobeném sále se
sešli starší občané naší vesnice.
V programu nejprve vystoupily děti z mateřské školy
a pod vedením učitelek zahrály pásmo písní, říkadel a
pohádku, to vše s námětem „My jsme malí zahradníci“.
Nejen vystoupení, ale i milé dárečky z dětských rukou
vykouzlily nejeden úsměv. Po nedlouhém projevu starosty obce, v němž starosta shrnul významné počiny v
obci v letošním roce a poděkoval občanům za spolupráci, ovládlo pódium trio herců z Komorního divadla Brno
s výpravným písničkovým programem o Karlu Hašlerovi.
Zpívali nejen herci, ale mnohdy i celý sál. Tak moc jsou
všem „hašlerky“ blízké. Po představení nastal čas večeře
a příjemného popovídání s přáteli. Následně hudba pana
Josefa Čecháka z Majetína vytáhla mnohé na taneční

parket. Při dobré zábavě a příjemných setkáváních se večer nachýlil k závěru.
Nejen kulturní komise, která je organizátorem akce, ale
celé zastupitelstvo si touto formou dovolí vyjádřit úctu
k našim seniorům a také dík za jejich dlouholetý přínos
pro život obce.
Za kulturní komisi Veronika Kozlová

Zvony a zvonky

T

éma pátého ročníku citovské adventní výstavy bylo
zvonivé a cinkavé. V sále kulturního domu se v neděli 8.12.2013 mohlo rozeznít 375 zvonků, které
nám zapůjčilo 33 ochotných vystavovatelů. Návštěvníci
prohlíželi zvonky z keramiky, ze skla, z perníku, z vosku,
z papíru, z květináčků, z pedigu, z korálek, z bavlnky, z
kovu a mnoha dalších materiálů. Nejjasnější zvuk měly
samozřejmě ty z pravé zvonoviny. K vidění byly staré
židovské zvony, zvonek z koňských saní, z paluby lodi,
zvonky dovezené z Číny, z Tyrolska i ze severního polárního kruhu. Naaranžované zakoupené i vlastnoručně
vyráběné zvonečky doplňovaly panely o výrobě zvonů
a historii zvonařské dílny paní Tomáškové – Dytrychové,
kterou nám zapůjčila paní Leticie Vránová. Mohli jsme
se tak dozvědět mnoho zajímavého o významné firmě
z našeho sousedství. Zvonění a cinkání doplňovala vůně
punče, která se linula z baru od zkušených barmanů pana
Otáhala a Šefčíka. Jako již tradičně byla součástí výstavy
soutěž cukrářek a cukrářů. Letošním soutěžním úkolem
pro kategorie chuť a vzhled byly perníčky. Z deseti vzor-

ků vybrali návštěvníci vítěze, pro něž byly připraveny
milé ceny. Bylo možno zakoupit zde i drobné dárečky a
to především zvonečky.
Všem vystavovatelům, cukrářkám, prodejcům, obsluze
i milým návštěvníkům patří dík za příjemně strávené odpoledne druhé adventní neděle.
Veronika Kozlová

Pozvánka na plesovou sezónu 2014
18. ledna 2014
MYSLIVECKÝ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba NAOSTRO

22. února 2014
FARNÍ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba Big Mžik

31. ledna 2014
HASIČSKÝ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba ELIXIR

1. března 2014
MASOPUSTNÍ POCHOVÁNÍ BASY
reprodukovaná hudba

2. února 2014
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ RADOVÁNKY
kulturní program – Mlčochovi z Troubek

14. března 2014
SPORTOVNÍ PLES
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CIDOS –první premiéra – už 8. února 2014
Divadelní soubor „Citovská dočasně obnovené scéna“
zve všechny milovníky ochotnického divadla na své první divadelní představení bláznivé krimikomedie Jana Váchaly - Madam Colombová zasahuje, aneb Kam zmizel
ten diamant?
Představení zahrajeme v citovském kulturním domě dvakrát. V sobotu 8. února2014 v 16.00 hodin a téhož dne
ještě v 19.00 hodin.
Budeme velmi rádi, pokud naše pozvání přijmete a přijdete shlédnout naše herecké výkony, které usilovně
čtvrt roku pilujeme.
Členové CIDOS

Vítání občánků do svazku obce Citov v roce 2013
Stalo se již tradicí, že obec každoročně vítá nové občánky
Citova. Vítání připravuje obecní úřad společně s výborem
pro občanské záležitosti zastupitelstva obce. Dle počtu
nově narozených občánků se koná jednou nebo dvakrát
ročně.
V roce 2013 se vítání občánků do svazku obce uskutečnilo pouze jednou. Prvního prosince jsme v obřadní síni
obecního úřadu v budově zámku slavnostně přivítali
Marka Kajnara, Václava Dohnalíka a Hynka Rubáče.
Novorozence přišly přivítat také děti z mateřské školy,
které přednesly básničky a předaly novým občánkům
obce malé dárečky. Kulturní program zpestřily svými písničkami děti rodiny Seidlových a Žůrkových za hudebního doprovodu Jana Seidla. Po slavnostním projevu starosty obce proběhla gratulace a zápis do pamětní knihy.
Přejeme dětem štěstí, zdraví a rodičům hodně radosti
a trpělivosti.

Výbor pro občanské záležitosti

Životní jubilea našich spoluobčanů v roce 2014
95 let
Hučínová Anna
92let
Skřépková Božena
91 let
Kolářová Jarmila
Chalánková Věra
Bednářová Libuše
Vránová Božena
89 let
Soukup Miroslav
Szöllösyová Jiřinka

88 let
Haflant Jan
Dočkalová Marie
86 let
Janošík Zdeněk
85 let
Šebíková Vlasta
80 let
Netopil Bohuslav
Lavrinčik Benedikt
Obrtel Emanuel

83 let
Mrázek Jaroslav
Kopřivová Jiřina
Hlobil Viktor
Lavrinčíková Alžběta
Bojková Drahomíra
Zatloukalová Libuše
Rašková Ludmila
Sehnulová Marta
82 let
Janošíková Marie
81 let
Oščádalová Zdeňka
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70 let
Konečný Alois
Koutný Zdeněk
Vybíralová Anna
65 let
Jurák Oldřich
Prášil Milan
Složil Bohumil
Nečesaný Rudolf
Polišenský Jan
Kytlicová Marta
Rudová Ludmila

60 let
Poučenský Vlastimil
Hudeček Otakar
Smékal Vratislav
Březinová Jana
Šefčíková Jindřiška
Rubáčová Katarína
75 let
Pavlíková Vlasta
Medková Jarmila
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Mezinárodní projekt v Mateřské škole Citov

N

TEREZA, které je nositelem projektu se stala i Mateřská škola Citov školou pilotní, tedy školou, která novou
metodiku nazvanou Ekoškolka ověřuje v celostátním
měřítku.
Samotný program nenesou na svých bedrech jen učitelky a děti. Podmínkou práce v Ekoškolce je vytvoření
tzv. Ekotýmu, složeného ze zástupců dětí, zaměstnanců
a rodičů. Tento tým koordinuje aktivity ve škole, analyzuje stav, hodnotí posun a koordinuje vytvoření „Ekokodexu“, tedy jakýchsi přijatých společných pravidel šetrného
chování k přírodě v našem okolí. Každá škola pracující
v tomto programu má pro letošní rok na výběr dvě ze
čtyř základních témat pro mateřské školy, která jsou
„Prostředí, Voda, Odpady a Jídlo“.
Po odborném posouzení koordinátory, jak škola v projektu pracuje, mohou školy získat mezinárodní titul „Ekoškola“. Mateřská škola Citov usiluje o nejen o získání výše
zmíněného titulu, ale také o zvyšování kvality vzdělávání
předškolních dětí.
Veronika Kozlová

ový školní rok je v naší mateřské škole ve znamení nového dlouhodobého projektu Ekoškola. Od
roku 1995, kdy byl program představen veřejnosti na světovém Summitu Země v Rio de Janeiru, má program na 2500 zapojených škol po celém světě. V České
republice se do projektu přihlašují základní a střední školy od roku 2005. Cílem programu Ekoškola je zapojovat
děti a mládež do řešení problémů životního prostředí
a udržitelného rozvoje na školní a místní úrovni. Pracuje se u dětí se zvyšováním citlivosti k této problematice,
děti se seznamují se zákonitostmi, učí se rozpoznávat
problémy a konflikty v oblasti ekologicky udržitelného
rozvoje společnosti, startují se u dětí výzkumné dovednosti, plánování a akční strategie a samozřejmě také
kooperativní dovednosti.
V letošním roce byl vytvořen návrh metodiky, jak tento program vhodně použít v prostředí mateřské školy.
Vznikla metodika, na jejíž tvorbě se podílela i ředitelka
školy, a ta je nyní pilotně testována na 20 mateřských
školách v České republice. Ve spolupráci se Sdružením

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Obecní úřad Citov, Mateřská škola Citov a křesťanská mládež
Vás srdečně zvou na

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA NÁVSI
v pondělí 23.12.2013 v 17:00 hodin
před obecním bytovým domem
Snad Vám společné zpívání a dobré občerstvení
zpříjemní předvánoční čas.

SVOZ ODPADU V ROCE 2014
Technické služby města Olomouce přistupují od nového roku ke změně dne svozu komunálního odpadu. Nově se
budou popelnice v naší obci vyvážet v pondělí. Frekvence vývozů popelnic zůstane zachována a to jedenkrát za čtyři
týdny, což ročně odpovídá 13-ti svozům. Obec opět uvažuje, že v letním období posílí odvoz popelnic o tři letní svozy.
O tyto bude žádáno později.
Vývozy popelnic v roce 2014 budou v Citově prováděny v tyto dny:

13. ledna 2014
10. února 2014
10. března 2014
7. dubna 2014
5. května 2014

2. června 2014
30. června 2014
28. července 2014
25. srpna 2014
22. září 2014
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20. října 2014
17. listopadu 2014
15. prosince 2014
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Cestopis motorkářů, aneb přes Alpy k moři

P

ro některé celoživotní přání, pro někoho možnost vytáhnout paty, každopádně pro všechny zúčastněné
nevšední dobrodružství. Tak bychom mohli popsat
cestu napříč jižní Evropou, kterou jsme plánovali již na léto
2012. Ale s blížícím se termínem odjezdu bylo jasné, že
z různých důvodů se akce odloží na léto 2013.
Spousta času na pečlivé plánování a zjišťování informací od veteránů z dřívějších expedic, nakonec vyústilo
v rozhodnutí vyrazit přes rakouské a italské Alpy směrem
k Benátkám, dosáhnout Chorvatska, a cestou zpět se
vracet přes Slovinsko. Termín expedice byl stanoven na
13. srpna 2013 a na zdolání celé cesty 14 dnů.
První den jsme podle plánu dorazili k rakouskému jezeru
Traunsee u mestečkaGmunden. Po neúspěšném pokusu ubytovat se v kempu nám poskytla místo pro stanyFrauEva na předzahrádce svého domu.
Druhý den jsmeměli za úkol pouze dojet k jezeru Zellamsee a najít si ubytování, což se ukázalo v této sezóně jako
tvrdý oříšek. Nakonec se nám však podařilo ubytovat
v kempu s poměrně komfortním zázemím, čehož jsme
patřičně využili.
Za časného poledne jsme složili stany a vydali se zdolat
vrcholek nejvyšší hory rakouských Alp Gross glockner.
Počasí nám přálo a tak, po uhrazení patřičných poplatků, jsme si mohli naplno vychutnat kvalitní povrch klikaté silnice deroucí se k vrcholu. Zážitek z výjezdu navíc
umocňoval úžasný výhled na majestátní Alpy. V nejvyšším bodě grossglocknerstrasse, kde byl přístup pouze
pro motocykly, jsme pořídili pár snímků z vyhlídkové
observatoře a poté zamířili do Itálie směrem na PassoValpora. Po cestě se nám odkrývala panoramata tentokrát
italských Dolomit. Po klasické večerní anabázi s hledáním noclehujsme se ubytovali v nejchladnějším a nejvýše položeném kempu (1783m.n.m.) naší cesty.
Ráno jsme,celí prokřehlí, sbalili stany a začali zahřívat
stroje, což rozlítilo nerudné kempaře, kteří nás v mezích slušnosti vypoklonkovali. Další kilometry nás měly
dovést až do Bormia, avšak z technických důvodů jsme
museli trasu zkrátit a ubytovat se v kempu v městečku
PratoAlloStelvio. Tento kemp nebyl z nejlevnějších, nic-

méně zde měli velký bazén a vzhledem ke stavu našich
pokřivených těl, padla volba právě na tento. Bohužel, než
jsme absolvovali nezbytnou proceduru registrací a placení, byl bazén uzavřen. Nezbývalo, než si uvařit výtečné
jídlo z pytlíku a načerpat síly na další den.
V noci nám poprvé za celou cestuzapršelo, ale ráno se
počasí umoudřilo a nic nebránilo vydat se nesčetnými
klikatými zatáčkami k vrcholkům proslulého Bormia. Po
nezbytném fotografování nás čekal sjezd z kopců do
městaBormia, kdy jsme vypínali motory za jízdy a užívali
si ticha a krásné přírody. Tímto opatřením jsme ušetřili
palivo na další cestu, tentokrát k jezeru Lago Di Garda,
kam jsme dojeli v rozporu s časovým plánem, a tak museli pokračovat dál k Benátkám. Toho dne nás však Benátky nevítaly, neboť se již připozdívalo a my byli nuceni
vyhledat ubytování uhodné rodiny italských motorkářů.
Vyrazili jsme časně zrána, abychom mohli strávit v kýžených Benátkách alespoň pár hodin. Po prohlídce nádherného města jsme vyrazili do Chorvatska, projeli cípem
Slovinska a překonali nekonečnou kolonu aut u města
Terst. Pozdě v noci, když jsme dojeli za hranice Chorvatska, bylo jasné, že v rozporu s místními zvyklostmi, budeme muset nocovat ve volné přírodě.
Chuť k dalšímu cestování nás opustila, a tak bylo ráno
dohodnuto, že pár dnů strávíme v některém přímořském
kempu. Zde jsme se setkali s krajany a o to byl pobyt milejší. Počasí vybízelo ke koupání v moři a horké večery
k návštěvám města Poreč.
Tři dny uběhly jako voda a my začali pomýšlet na cestu
k domovu. Před námi byla ještě dlouhá, ale překrásná
cesta Slovinskem se zastávkou v kempu Vili u řeky Soča.
Odtud jsme další den vyjeli k hoře Mangart střetávající
hranice třech států Rakouska, Slovinska a Itálie.
Nachýlil se poslední den naší expedice a myzamířili k
domovu. Ve zdraví, ale vyčerpaní jsme dorazili do Citova
24. srpna 2013 ve večerních hodinách.
Na naší cestě napříč čtyřmi státy jsme ujeli 2930 kilometrů.
Účastníci: Jan Šefčík, Martin Šefčík, Jaroslav Medek, Tomáš Čepelák a Tomáš Jemelka
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Na vrcholku Grossglockneru

Motorkáři v Benátkách

Malí zahradníci

Vystoupení Komorního divadla Brno

Setkání se Seniory

Vítání občánku - prosinec 2013

Adventní výstava

Ochutnávka perníčků
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