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Velikonoce jsou za dveřmi

Z POKLADŮ KOHOUTOVA

SLOVO STAROSTY

S novým rokem nová řada kohoutovských
pokladů – tentokrát staré ovocné stromy.
Jako první bych vám ráda představila starou hrušeň, stojící v Kohoutově na křižovatce Choustníkovo Hradiště – Úpice. Její
stáří se dá odhadnout přibližně na 100
let. I když se to nezdá, obvod kmene měří
140 cm. Hrušky z tohoto stromu se svým
kulatým tvarem spíš podobají jablkům,
mají výbornou chuť a na stromě postupně
dozrávají několik měsíců. Odrůdu se zatím
nepodařilo určit.

Blíží se čas velikonoční a s tím jako vždy
mrskačka. Letos bude probíhat v dosti dlouhém čase jarním, a tak věřím, že děti i dospělí rádi projdou vesnicí a zazpívají si některou
z mnoha známých koled - tady je jedna z nich:
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Hrušeň
obecná
(Pyrus
communis)
pochází nejpravděpodobněji z Kavkazu a centrální Číny;
již ve starověkém
Římě bylo popsáno
35 odrůd hrušní. Velmi staré stromy (kolem
200 let) se ještě dnes dají najít hlavně v příhraničních oblastech na místech, kdy toho
po původních obydlích již moc nezbylo.
Plod hrušně obsahuje především cukry,
dále určité množství tuků, bílkovin, vitamíny C, B8 (cholin), E, K, riboflavin, aj. Mimo
to také vápník, železo, hořčík a zinek, má
i velký podíl vitamínů, které všeobecně
posilují organismus a značný podíl vlákniny (3g na 100g), který je mnohem vyšší
než u jiných druhů ovoce. Konzumace hrušek snižuje riziko vysokého krevního tlaku,
infarktu, mozkové mrtvice a osteoporózy,
pomáhá nám při léčbě zácpy. Hrušky se
doporučují jako první ovoce pro kojence, protože je nejméně pravděpodobné, že jim způsobí alergii.
Nejslavnější hruška pochází z podsvětí.
Podle řeckého mýtu byl Diův syn Tantalos za své špatné činy vůči lidem poslán
do podsvětí, kde se kál pod hrušní. Když
chtěl zahnat hlad a natáhl se po jednom ze
sladkých plodů, které visely téměř nadosah, větve hrušně se zvedly a Tantalos dál
trpěl hladem a žízní.
text Eva Valdmanová

Periodický tisk územního samosprávného celku „Kohoutovské listy“, evidenční číslo MK ČR E 22390, vychází
čtyřikrát ročně v Kohoutově. Vydává Obec Kohoutov, č. p. 65, 54401, IČO 00278017. Uzávěrka tohoto čísla byla
10. 3. 2017 a další číslo vyjde v červnu 2017.
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Vážení příznivci Kohoutovských listů,
po překrásném zimním období, kdy jsme se
mohli radovat i ze sněhové nadílky, věřím, že
bude pěkné i jaro. Zatím tomu vše nasvědčuje, jen aby to slunko nepřepálilo. Tak tomu
bylo i při oslavě Dne žen, kdy bylo takové
teplo, že akci bylo možné uspořádat i venku.
Pro ženy všeho věku byl připraven pestrý program, vystoupila zde pánská taneční skupina
„Mmg“; za své vystoupení sklidila veliké ovace.
Dále komunitní škola v Kohoutově připravila
pohádku O Červené karkulce a také nám
zahráli na své hudební nástroje místní nadějní
hudebníci Markéta Klecarová a Tomáš Jirousek. Nakonec starosta s místostarostou zarecitovali dámám po básni. Všechny zúčastněné
dámy byly podarovány květinou a mohly své
taneční dovednosti předvést za tónů kapely
Sirius. Poděkování zaslouží členky místní organizace Červeného kříže, které se vzorně staraly
o zúčastněné při občerstvování a pobavení.
Máme také za sebou další ročník Masopustu,
letošnímu ročníku vévodily skupinové masky
jako pacienti a lékaři kladrubské nemocnice, klienti Lázní Kohoutov, kteří předali obci
i petici s požadavkem zřídit lázně, či uskupení
Domina. Jako vždy, všechny masky byly

skvělé a jsem rád, že se této akce pravidelně zúčastňujete. Naše akce má jako každá
jiná samozřejmě také nedostatky, ať už je to
věčně pěnící pivní mok či obsazení kulturního programu, zejména hudební uskupení
jak v průvodu, tak při večerní veselici. Pokud
se cítíte osloveni řešením těchto problémů,
můžete se aktivně zúčastnit organizace při
příštím ročníku. Chtěl bych touto cestou
poděkovat panu Zdeňku Říhovi za výrobu
zabíjačkových pochutin.
S jarními dny také nastává práce na zahrádkách a ve vašich příbytcích, také úklid po zimní slotě a jarním dešti, šetřete se , nabírejte
síly postupně, nepodceňujte počasí, ať se
vyhnete chřipkám a podobným nemocem.
Přeji vám klidné prožití velikonočních svátků, mládencům dobrou výslužku a slečnám
a paním pěkné mladé tváře. Při akci „Pálení
čarodějnic“ pozor na popáleniny
Grega Ladislav, starosta obce Kohoutov
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ZPRÁVY Z OBCE
Pokud chcete dostávat informace o akcích a jiných aktivitách, například glosář od pana
Bláhy, stojí to za to, zašlete na e-mailovou adresu obce: obec.kohoutov@seznam.cz
svou e-mailovou adresu , pokud chcete dostávat zprávy pomocí SMS (upozornění) zašlete své číslo mobilního telefonu.

Místní poplatky
Druh poplatku

Částka za
jednotku

Jednotka

Splatnost

Poplatek za psa

100

Pes

30. 4. 2017

Poplatek za odpad – trvale bydlící

400

Občan

31. 7. 2017

Poplatek za odpad dítě 0 – 10 let a dospělí 70
a výše let

250

Dítě, občan

31. 7. 2017

Poplatek za odpad - rekreant
a cizinec s dlouhodobým pobytem

600

Nemovitost, cizinec

31. 7. 2017

Děti narozené v daném roce, u něhož jeden
z rodičů má trvalý pobyt v obci, a občané, kteří
mají hlášen úřední trvalý pobyt na Obecním
úřadě v Kohoutově

Bez poplatku

Vodné Kohoutov - vodoměry

20

m3

30. 4. a 30. 10.
2017

Vodné Kohoutov – bez vodoměrů

Dle zákona
min. 36 m3

Osoba

31. 7. 2017

Vodné Kladruby

500,- Kč

Osoba trvale bydlící

31. 7. 2017

Vodné Kladruby

800,- Kč

Nemovitost bez trvale
31. 7. 2017
bydlícího občana

Vodní hospodářství
Odpočet vodného v Kohoutově bude
probíhat dvakrát ročně. Poprvé v týdnu
10. – 16. dubna 2017 a druhý odpočet
9. – 15. října 2017. Nechoďte prosím hlásit stav vodoměrů dříve, odpočty provede
pověřená osoba obce.
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V lednu 2017 nabylo právní moci územní
rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba vodovodu Kohoutov-Kladruby“ a dne
6.3.2017 byla podána žádost o vydání
stavebního povolení na tuto akci. V současné době probíhá také projektová příprava na vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem, tuto projektovou

dokumentaci hradí obec Kohoutov. V březnu 2017 bude také podána žádost o dotaci
na realizaci tohoto investičního záměru,
který máme v plánu vybudovat v období
listopad 2017 – listopad 2018.

Odpadové hospodářství
Svoz komunálních odpadů z popelnic
probíhá vždy ve středu. Žádáme občany,
aby využívali především vlastní nádoby
na odpady a kontejnerové nádoby ponechali pro plnění odpadem občanům,
kteří nejsou u hlavní komunikace, a pro
chalupáře, zejména v osadě Kladruby
a u Valáškovy pily.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu proběhne ve dnech
28.4. (pátek) od 9.00 – 15.00 hodin
a 29.4. (sobota) od 9.00 – 12.00 hodin.
Žádáme občany, aby skutečně vozili pouze odpad odpovídající těmto kategoriím, stává se, že vozíte jednotlivé plasty,
polystyrény, stavební odpady, zbytky
aut apod. Některé vyjmenované odpady
(odpady ze stavební činnosti) si podle
vyhlášky likvidují stavebníci na své náklady sami, nebo prostřednictvím stavební firmy, a odpady z aut likvidují firmy
k tomu určené - autovrakoviště.
Pro likvidaci plastů a tetrapaků můžete
využít plastových pytlů , které jsou k dispozici na obecním úřadě a to ZDARMA .
Zde také můžete zakoupit pytle na komunální odpad (modré s logem Marius Pedersen) za úplatu 6,- Kč.
K účelu úklidu BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) můžete využít
nabídku obce na likvidaci těchto materiálů, zejména zbytky staré trávy , listí, klestí
a to tak, že vám zdarma zajistíme likvidaci
těchto odpadů se zapůjčením vaku a jeho

následný odvoz . Bližší informace na obecním úřadě. Za obecním úřadem bude také
umístěn kontejner pro tyto účely. Likvidaci
odpadů bude provádět na smlouvu pan
Chmelík. Vím, že jste lidé rozumní a že
většina z Vás má doma na zahradě kompost a nikoli KREMATORIUM.

Lesní hospodářství
Prodej palivového dřeva bude prováděn
podle pořadníku zájemců o palivo. Pokud
máte zájem o palivové dřevo, objednejte
si jej u starosty obce, stačí e-mailem. Listnatého dřeva je poskrovnu, většinou bude
na prodej dřevo smrkové. Také je možno
dojednat samovýrobu v obecním lese
za určitých sjednaných podmínek. Cena
za palivové dřevo je 650,- Kč za m3 + DPH.
Dopravu si můžete zajistit sami u místních
dopravců nebo přes obecní úřad. Cena
za dopravu 1m3 je přibližně 120,- Kč za m3.

Komplexní pozemkové
úpravy ( dále jen KPÚ)
V současné době probíhá další etapa
vyměřování pozemků jednotlivých vlastníků, kteří o to požádali Státní pozemkový
úřad. Pokud jste tak neučinili , máte stále
možnost o to SPÚ požádat - tedy pouze ti ,
kteří byly do KPÚ začleněni.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Stalo se
Jak je již v Kohoutově zvykem byl druhý
svátek Vánoční plný sportovně společenských akcí.
Od dopoledních hodin byla budova obecního úřadu přeměněna ve sportovní pingpongovou halu. Na dvou stolech bylo
odehráno pod taktovkou předsedkyně TJ
Sokol Kohoutov Mgr. Hany Černé nespočet
zajímavých zápasů 17 – ti nadšenců z řad
dětí, mládeže i dospělých. Zavítali k nám
také hráči německy mluvící či z jiných
oddílů ve stolním tenisu. Vítězem se nakonec stala Lenka Kalášková z Loko Trutnov.
Z dětí byl nejlepší Marek Vtípil.
V podvečerních hodinách byl uspořádán
Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí
Panny Marie pod taktovkou pana Pýchy.
Účinkujícími byli místní dobrovolníci, kteří
nás pobavili svým pěveckým i hereckým
umem. Děkuji všem, kteří se zúčastnili,
zejména manželům Říhovým, kteří ztvárnili nelehkou úlohu Josefa s Marií a stále
spícím Ježíškem Antonínem.

Co nás čeká
Jako každý rok proběhne v dubnu sběr
odpadů podél komunikací, již dnes je

Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři, v tomto roce poprvé se vám hlásím v pravidelné
rubrice se stručným výtahem z toho, co jsme za uplynulý čtvrtrok schvalovali na zasedáních
zastupitelstva obce Kohoutov.
Zastupitelstvo obce schválilo:

vidět, že je to stále potřeba. Příkopy jsou
plné plastových lahví a jiných odpadků.
V posledním dubnovým dnu se rozloučíme s čarodějnicemi na místním hřišti
a dříve, nežli budou upáleny, postavíme
u obecního úřadu májku. Děti se mohou
těšit na již obligátní Den dětí, který bude
plný her a soutěží.

Dotazník
Obec Kohoutov chystá v letošním roce
zadat vypracování projektové dokumentace na multifunkční hřiště. Sportoviště bude orientováno na volejbal, nohejbal,
tenis a bude umístěno na stávajícím
hřišti. Jak by mělo hřiště vypadat, aby
vám vyhovovalo? Vyjádřete se, prosím,
v následujícím dotazníku. Odpovědi
můžete vhodit do schránky OÚ, zaslat
emailem, nebo jednoduše vyplnit dotazník na www.kohoutov.info
1/ Co by z Vašeho pohledu nemělo
na hřišti chybět?
2/ Navštěvujete hřiště již nyní?
3/ Budete navštěvovat vy nebo někdo
z vaší rodiny hřiště po úpravě
a jaký druh sportu tam plánujete
provozovat?
Ladislav Grega, starosta obce
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•• prodej pozemků v k.ú. Kohoutov
– narovnání vztahů po dokončení
Komplexních pozemkových úprav
•• plán zimní údržby komunikací
a nákup rozmetadla na inertní materiál pro posyp cest
•• smlouvu o odběru biomasy
s p. Chmelíkem
•• vyvěšení „Vlajky pro Tibet“ na budově OÚ dne 10. 3. 2017
•• přijetí p. Fikejze do pracovního
poměru od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017
v rámci hospodářské činnosti obce

•• dodatky k smlouvám o výběrovém
řízení a realizaci stavby Vodovod
Kohoutov – Kladruby a dále příkazní smlouvu na výběr dodavatele
na opravu fasády na kostele Nanebevzetí Panny Marie s firmou Profesionálové a.s.
•• dokument “Akční plán rozvoje obce
na rok 2017-2018”
•• Dohodu o provedení práce s paní
Machovou na vedení „Tvoření“
v knihovně Kohoutov

•• nákup počítače bez monitoru
do knihovny
•• Smlouvu o zápůjčce finančních
prostředků p. Kubinové na dovybavení obchodu se smíšeným zbožím
ve výši 60.000,- Kč
•• prodeje a pronájmy pozemků dle
zveřejněných záměrů

Tak to bychom měli od začátku roku 2017 shrnutí toho nejdůležitějšího, co jsme na zastupitelstvech probírali a schválili. Přeji vám všem krásné jaro plné sluníčka a posilující energie a za tři
měsíce na tomto místě se budu těšit.
Pavel Horáček, místostarosta
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OZNÁMENÍ A DISKUZE

MÍSTNÍ KNIHOVNA

Setkání občanů
a vyhodnocení akčního
plánu rozvoje obce

Vážení čtenáři, současní i budoucí, úvodem
vám chci poděkovat, že jste ani v novém
roce nezanevřeli na knihovnu a navštěvovali
ji doposud v hojném počtu, a to i vzhledem
k událostem, jakými byly například odchod
ikony kohoutovské knihovny či změna otevírací doby.
Knihovna je otevřena každé úterý od 15 do 17
hodin. Zároveň si dovoluji připomenout
knihovnický email: knihovna@kohoutov.cz,
web: www.knihovnakohoutov.webk.cz
a nově naleznete knihovnu i na facebooku.
Od 21. 3. probíhají v prostorách knihovny
každotýdenní „Dílničky“ pro malé i velké pod
vedením Lenky Folkové. Náplní březnových

17. ledna se sešlo na obecním úřadě 30
občanů se starostou obce Ing. Ladislavem Gregou, který formou presentace
seznamoval občany bod po bodu s plněním akčního plánu rozvoje obce na léta
2016 a 2017. Plán byl loni na jaře přílohou
Kohoutovských listů. Většina úkolů byla
splněna, některé akce jsou víceleté (např.
stavba vodovodu v Kladrubech) a přecházejí do dalšího období.
Diskuse se rozvinula kolem autobusových
spojů. Závěr vyzněl tak, že další spoje by
musela obec zaplatit, a je otázka, zda by
nebyly využívány jen velmi zřídka. Připomínky některých občanů byly oprávněné, starosta vznese požadavky na lepší
návaznost a prodloužení některých spojů
do Kladrub.
Starosta obce informoval občany o možnosti podat žádost o 80% příspěvek
na výstavbu individuálních i hnízdových
ČOV (domácích čističek) pro stálé občany
za předpokladu, že by o projekt projevila
zájem 1/3 stále bydlících obyvatel. Občané
byli osloveni dotazníkem, zájem o projekt
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Při obchůzce „Tři Králové“ děti vybraly
2515,-Kč a peníze předaly místní knihovně
na nákup výtvarných potřeb pro děti
Ludmila Šenkyříková

dílniček je tvorba loutky z papíru a drátků či
stínové divadlo. V dubnu si vyzdobíme jarní
okna a budeme se inspirovat probouzející se
přírodou okolo. Tak neváhejte a přijďte své
děti přihlásit každé úterý od 15 hodin. Dále
upozorňuji, že je stále možno se registrovat
na „Noc s Andersenem“, která se uskuteční
dne 31. 3. 2017. Informace či přihlášky k této
akci získáte v knihovně nebo na OÚ Kohoutov.
Pevně věřím, že si i v budoucnu najdete vždy
čas na návštěvu naší knihovny, neboť nesouhlasím se slovy neznámého autora: „Čtení? Já
nikdy nečtu! Čtení by mě nutilo myslet a myšlení narušuje moje předsudky.“
Štěpán Koumar, knihovník

OČIMA KRONIKÁŘKY
projevili, proto budou zjišťovány další
podrobnosti a informace zveřejňovány.
Během občerstvení občané diskutovali
mezi sebou a starosta odpovídal na jejich
individuální dotazy. Padly i náměty na rozšíření akčního plánu na další období a přítomní měli možnost označit lístečky ty stávající úkoly akčního plánu, které preferují.
Setkání organizovali členové Rozvojového výboru a starali se také o občerstvení
občanů.
Závěry ze setkání vzali v potaz členové
zastupitelstva pří sestavování a schvalování akčního plánu rozvoje obce na léta
2017- 2018. S plánem se můžete seznámit
na úřední desce obce na obecním úřadě i na stránkách: http://kohoutov.info/
index.php/dokumenty-obce/program-rozvoje-obce. Setkání bylo prospěšné,
příští rok ho pravděpodobně zopakujeme.
Za Rozvojový výbor Jarmila Tyrnerová

Letošní zima snad udělala radost každému, komu se stýskalo po sněhových
závějích, mrznoucím nosu a třpytivých
hvězdách za mrazivých nocí. V lednu zde
teplota nevylezla nad nulu, nejnižší naměřená (o které vím) byla -24 C. Zato v únoru
jsme si užili několika teplotně jarních dní,
sněhovou pokrývku vystřídala pokrývka
sněženek a bledulí. Veškeré akce plánované na závěr roku a na začátek roku nového
byly opět splněny.
26. prosince si obyvatelé Kohoutova mohli
přijít do kostela poslechnout koledy, obdivovat herecké nadání svých spoluobčanů,
předvádějících s větším či menším úspěchem, zato ale s nadšením živý Betlém (E.
Kovaříková, Hanička Kovaříková, Mařenka
Valášková, kluci Pýchovi, Amálka Zemanová, kluci Gregovi, Jakub Zeman, J. Tyrnerová, E. Valdmanová; zpěv Miloš Kovařík,

Katka Gregová ) a zaposlouchat se do nádherných skladeb pro varhany a klarinet
(Jirousek st. a ml.) a náladových spirituálů
(kytara a zpěv manželé Bláhovi). Vše koordinoval Filip Pýcha.
18. února se již tradičně z opačných konců Kohoutova vypravili na své každoroční
setkání u obecního úřadu Kohout a Slepice se svým doprovodem. K dobré náladě
přispělo nejen hezké počasí, ale především bohaté občerstvení v tekuté i tuhé
formě, nabízené u téměř každého obydlí.
Průvod doprovázela z Kladrub kapela Julie
a spol. a z Nového Kohoutova k masopustnímu veselí přispíval písničkář Filip Pýcha
s kolegy a zahrál také divadélko pro děti.
A na závěr, jako každý rok, bylo možné
posedět v prostorách úřadu a dopřát si
zabíjačkové občerstvení.
Eva Valdmanová, kronikářka
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SPOLKOVÁ ČINNOST

Fotografie ze soutěže o nejkrásnější zimní fotku Kohoutova
Devět občanů do soutěže zaslalo fotografii, jedna byla hezčí, než druhá.
První místo získaly tyto dvě:

Český červený kříž
Zdravím všechny členy i nečleny. V únoru jsme se setkali na „výročce“, účast byla
hojná. Poseděli jsme, rozhodovali jsme se,
co budeme dělat za akce letošní i příští rok
a co se nám všechno podařilo splnit. První
naší letošní akcí bylo zajištění občerstvení
během oslavy MDŽ na OÚ. Byla moc pěkná.
1. dubna jedeme do divadla na muzikál
Mefisto a všechny lístky už jsou prodané.
Těším se na hojnou účast na všech akcích,
co letos chystáme.
S pozdravem Kamila Švorcová

OSKA z.s.
OSKA v lednu zahájila dvouletý projekt
Arboreal Futures zaměřený na zachraňování původních odrůd ovocných stromů
v obci jako příležitosti k setkávání občanů.
Zkušenosti si členové OSKA budou vyměňovat s projektovými partnery z Velké Británie,
Itálie, Rumunska a Litvy, kteří se do Kohoutova přijedou podívat letos na konci září.
Zajímavosti o starých odrůdách vyvěšujeme ve výloze smíšeného zboží.
OSKA se s Obcí Kohoutov podílí na opravě omítky kostela. Ve veřejné sbírce,
do které přispíváte na akcích v kostele, je
34 000,- Kč a 300 000,- Kč jsme na opravu
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získali jako dar z Česko - německého fondu
budoucnosti. Potřebujeme ještě v rámci
veřejné sbírky vybrat na restaurování slunečních hodin na zdi a rozhodli jsme se
pro společné financování všemi příznivci
našeho kostela. Nabídneme dárcům patronát nad jednotlivými minutami slunečních
hodin (na zdi je nakreslených 10 hodin)
a k finančnímu příspěvku jim vystavíme
list patrona. Větší dárci dostanou ještě jako
dárek místenku do kostela na letošní Rozpravy o člověku a krajině (14. 5.), kdy máme
na podporu sbírky na sluneční hodiny přislíbený krátkou improvizaci herce Jaroslava Duška a zpěváka Jaroslava Svobody.
Do akce na restaurování hodin a získání
místenek na Rozpravy se můžete zapojit
na www.hithit.com, do okýnka „hledat“
tam zadejte: Je později, než myslíš

Připravujeme
■■ O velikonoční neděli 16. 4. 2017 se
vydáváme na obchůzku křížků. Sejdeme se v 15 hodin u kostela a vydáme se
směrem k Richtrovu kříži. Zveme všechny poutníky.
■■ V neděli 14. května v 18 hodin zahájíme v kostele další ročník akce Rozpravy
o člověku a krajině. Letos s Jaroslavem
Duškem a Jaroslavem Svobodou.
■■ V pondělí 5. června v 17 hodin vás zveme na malou brigádu v kostele – Stop
červotoči! Stále je co mořit.
■■ V pátek 9. června můžete navštívit od 18
hodin do půlnoci náš kostel Nanebevzetí Panny Marie v rámci akce Noc kostelů.
Program upřesníme na plakátech.
Jarmila Tyrnerová

Dana Gregová: Jabloň v zimě

Jaroslava Pohlová: Olše u potoka

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
datum

den

organizátor

akce

místo

31. 3.

pátek

knihovna

„Noc s Andersenem“

V knihovně na OÚ

8. 4. od 15 hod

sobota

ČČK, Obec

Sběr odpadků v obci

od obecního úřadu

16. 4. od 15 hod

neděle

OSKA .z.s.

Obchůzka křížků

od kostela

30. 4. od 18 hod

neděle

ČČK, Obec

Čarodějnice

od obecního úřadu

14. 5. od 18 hod

neděle

OSKA .z.s.

Rozpravy o člověku a krajině

kostel

3. 6. od 15 hod

sobota

ČČK

Den dětí

hřiště

5. 6. od 17 hod

pondělí

OSKA .z.s.

Stop červotoči- úklid kostela

kostel

9. 6. od 18 hod

pátek

OSKA .z.s.

Noc kostelů

kostel
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Setkání občanů 17. 1.

Masopust 18. 2.

Oslava MDŽ 4. 3.

Masopust 18. 2.

