ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Žabovřesky
podzim 2015
Vážení spoluobčané,
jako bychom mávli proutkem a léto je to tam. Letošní léto nám opravdu ukázalo svou sílu a já
věřím, že si každý z Vás našel čas na relaxaci, odpočinek a užil si léto, jak jen to šlo. Je tady
podzim a s ním tradičně zahájení nového školního roku. Byla jsem přizvána na zahájení
školního roku do naší spádové ZŠ v Dubném a osobně jsem si to opravdu užila. Při vítání těch
nejmenších mě přepadla trocha nostalgie při vzpomínce, když jsem před léty své děti do první
třídy vedla já a nyní jsem mohla z první řady pozorovat ty natěšené obličeje, rozzářené,
zvídavé oči plné očekávání a otázek, co je vlastně tam za těmi velkými prosklenými dveřmi
čeká. Přeji všem našim žákům, žákyním, studentkám a studentům, a je jedno na jakém typu
školy ten letošní školní rok prožijí, a zejména pak našim prvňáčkům Verunce Cichrové,
Tomíkovi Hálovi, Johance Plzové, Kájovi Pokornému a Šimonu Tušlovi, ať je školní rok pro
všechny úspěšný a nám rodičům pak samozřejmě pevné nervy.
Lucie Eliášová, starostka

Ze zasedání zastupitelstva obce




Úprava kontejnerových stání - ZO pověřuje starostku obce vypracováním zadávacího
řízení pro zakázku malého rozsahu „Úprava kontejnerového stání na KO + TO v obci
Žabovřesky a místní části Dehtáře“ dle platné Směrnice č. 10/2012, vč. Dodatku č. 1
k této směrnici.
Na základě zpracovaného zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu dle platné
hodnotící komise předložila ZO protokol z jednání k této zakázce ze dne 14.9.2015.
ZO na základě podkladů hodnocení nabídek (základním kritériem byla nejnižší cena)
rozhodlo o zhotoviteli zakázky – J-Stav s.r.o., Břehov 52,373 41 Hluboká nad Vlt.
ZO dále schválilo znění Smlouvy o dílo pro akci „ Zřízení 4 kontejnerových stání
na KO + TO v obci Žabovřesky a místní části Dehtáře“ a pověřilo starostku podpisem
smlouvy.
Starostka obce seznámila ZO s výsledky „Ankety o odpadech“. ZO projednalo a
schválilo změnu frekvence vývozů směsného komunálního odpadu v obci Žabovřesky
a místní části Dehtáře v letním období z intervalu 1× za čtrnáct dní na interval
1× týdně. Svoz směsného komunálního odpadu bude tedy celoročně probíhat
v intervalu 1x týdně. Ostatní podněty občanů vyplývající z ankety budou postupně
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řešeny (přidání nádob na TO, apod.). Starostka obce byla pověřena sepsáním dodatku
souvisejícím se změnou vývozů se spol.
Rumpold 01 Vodňany s.r.o. – ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 týkající se
změny frekvence vývozů KO + dojednání nižší ceny za svoz z 1 800,- Kč na 1 700,Kč.
Starostka obce informovala ZO o ukončení stavebních úprav návesního prostoru,
o přípravě kolaudačního řízení, o vyjádření příslušných správních orgánů (Policie ČR
dopravní inspektorát apod.). ZO projednalo a schválilo znění Dodatku č. 2 k SOD
ke stavební úpravě návesního prostoru. Dodatek č. 2 k SOD řeší méně a více práce a
vyplývá z něj úspora ve výši 307 547,52,- Kč.
Od 1.1.2016 bude OÚ zajišťovat novou službu obyvatelům vidimaci a legalizaci
(ověřování podpisů a listin).
Změna úředních hodin min.3× týdně.
ZO projednalo a rozhodlo o navýšení rozpočtu v roce 2016 pro případ řešení žádostí
pro vybudování vjezdů k RD ve vlastnictví obce.
ZO projednalo možnost předčasného ukončení smlouvy s Pivovarem Lobkowicz a.s. –
byl přizván nájemce p. Michal Pilbauer, který zdůvodňuje nízkou návštěvnost
místních obyvatel nevhodným druhem piva a nabízí předčasně vyplatit nájem
do 8/2016 z vlastních zdrojů. Starostka domluví schůzku s provozním ředitelem
p. Schwarzem. Je nutné dojednat další podmínky odstupu od smlouvy a vyřešit
případné finanční vypořádání spojené s odkupem vybavení (výčepní pult apod.), které
by řešila obec.
HZS JčK – ředitel plk. Ing. Lubomír Bureš – poděkování za součinnost a vynikající
spolupráci JSDH Žabovřesky při provádění hasebních prací v místní a územní
působnosti JPO v důsledku mimořádných klimatických podmínek v průběhu letních
měsíců na území JčK. ZO bere na vědomí.
Starostka obce informovala ZO o průběhu reklamace prací na KD spol. Remonst,
veškeré podklady budou předány advokátní kanceláři Mgr. Jitky Bednářové, která
podnikne další kroky.
Starostka obce informovala ZO na základě stížností občanů o možnosti vydání OZV
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky. Starostka dále prověří i možnost
zamezení vypouštění tzv. balónku štěstí a dále bude ZO informovat.
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Informace starostky
Ráda bych tímto informovala o možnosti využití tzv. „KOTLÍKOVÉ DOTACE“. V případě
jakýchkoliv dotazů k tomuto projektu mě neváhejte kontaktovat, mou snahou bude zajistit
pro Vás co nejpřesnější informace přímo z Krajského úřadu JčK.

Kotlíkové dotace
Jihočeský kraj 29. 9. 2015 podal projektovou žádost na Ministerstvo životního prostředí a
po jejím schválení bude na konci roku 2015 zveřejněno avízo o vyhlášení výzvy pro fyzické
osoby a následně na přelomu roku 2015/2016 bude vypsána výzva pro příjem žádostí
fyzických osob – konečných uživatelů.
V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci
na výměnu kotlů ve výši 303 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá
i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Finanční podpora na výměnu kotlů
na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského
kraje, který je příjemcem evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí
2014÷2020.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním za:
− tepelné čerpadlo,
− kotel na pevná paliva,
− plynový kondenzační kotel,
Průběžně aktualizovaný Seznam registrovaných výrobků je k dispozici;
http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1.

vizte

Podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním je možno poskytnout pouze
v rodinných domech, kde:
− bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí
ke snížené energetické náročnosti rodinného domu (potvrzení od energetického
specialisty o prověření vhodnosti realizovaného „mikro“ energetického opatření bude
součástí žádosti o dotaci) nebo
− došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění klasifikační třídy
energetické náročnosti budovy „C“ – průkaz třídy „C“ bude součástí žádosti
o dotaci), nebo
− je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy
žádáno v programu Nová zelená úsporám.
Maximální výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby na výměnu kotle bude
v Jihočeském kraji činit max. 150 tis. Kč. Výše poskytnuté podpory se bude pohybovat
v závislosti na typu výměny a na sídle žadatele od 70 % do max. 85 %:
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− 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí, spoluúčast
fyzické osoby 30%,
− 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa)
nebo plynového kondenzačního kotle, spoluúčast fyzické osoby 25%,
− 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného čerpadla nebo kotle
pouze na biomasu, spoluúčast fyzické osoby 20%,
− v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní
území, bude výše podpory navýšena o 5 % (seznam prioritních obcí k dispozici
na webových stránkách Jihočeského kraje).
Způsobilost výdajů projektů fyzických osob v Jihočeském kraji bude umožněna zpětně
od 15. 7. 2015, za předpokladu splnění všech podmínek stanovených ve vyhlášené výzvě.
Administrátorem „kotlíkových dotací“ je oddělení evropské integrace. V průběhu září
tohoto roku byly na webu Jihočeského kraje spuštěny nové webové stránky pro kotlíkové
dotace http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
Na těchto stránkách naleznete kontakty na příslušné pracovníky, prezentace ze semináře,
aktuality k připravované výzvě zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech pro konečné uživatele – fyzické osoby v Jihočeském kraji a
mnoho dalších informací.
Na výše uvedených webových stránkách je vyvěšeno také dotazníkové šetření
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_15, prostřednictvím něhož je nyní zjišťován
předběžný zájem o kotlíkové dotace, a to zejména o jaké typy kotlů bude ze strany fyzických
osob největší zájem (kotle na pevná paliva, plynové kotle nebo tepelná čerpadla).

Svoz odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci
ve dnech 6.-8. listopadu 2015.
Pro svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu budou v obci Žabovřesky přistaveny
kontejnery ke zvoničce, v obci Dehtáře bude kontejner přistaven ke kapličce.
Předem děkuji za udržování pořádku u kontejnerů.
***
Nově je možnost pořídit si popelnici na komunální odpad přímo na Obecním úřadu
v Žabovřeskách.

5

Události minulých dní
Setkání „Žabo“ obcí
Ve dnech 21.-23. srpna 2015 se konalo v Žabokrekách nad Nitrou již 13. setkání Žaboobcí.
Obec se nachází mezi pohořími Povážský Inovec a Tríbeč a má téměř 1 700 obyvatel. Tradice
setkávání Žaboobcí vznikla v Žaboklikách na Žatecku. Letos se setkání se sportovnězábavným kláním zúčastnilo sedm obcí – Žabokliky, Žabonosy, Žabovřesky nad Ohří,
Žabovřesky u Českých Budějovic, Žabeň, Žabokreky u Martina a organizující Žabokreky
nad Nitrou.
V pátek večer se konala country zábava. V sobotu dopoledne jsme navštívili biofarmu
manželů Ďurkových, kde kromě zvířectva a krásného prostředí byla připravena ochutnávka
sýrů a klobás. Dále jsme navštívili mauzoleum rodinné hrobky Žabokrethyových. Odpoledne,
po zahájení státními hymnami obou republik, začalo soutěžní klání, kde šlo především
o legraci, nikoliv o vítěze, ostatně jako vždycky. Naše obec skončila na druhém místě.
Příští setkání v roce 2016 se bude konat v Žabonosích.
Blanka Pavlíková

Počítačový kurz pro seniory
Zasedací místnost obecního úřadu se v týdnu od 7. do 11. září změnila v učebnu informatiky
pro seniory ve starobním důchodu. Kapacita místnosti s výpočetní technikou pro 12 uživatelů
byla maximálně obsazena.
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Výlet pro seniory
23. září měli naši dříve narození občané z Dehtář a Žabovřesk opět možnost absolvovat
jednodenní zážitkový zájezd, který je každoročně, snad již po 20 let, pořádán obecním
úřadem.
První zastávkou výletu bylo úpatí vrchu Kramolín v Lipně nad Vltavou, odkud byli výletníci
přistaveným mikrobusem dopraveni na jeho vrchol. Odtud vlastními silami zdolali stezku
korunami stromů 675 m dlouhou a 40 m vysokou s překrásným výhledem do širokého okolí.
Opustit vyhlídkovou věž toboganem mělo v plánu několik mladších odvážlivců, ale kvůli
deštivému počasí byl bohužel vstup do toboganu uzavřen a ze stejného důvodu také nebyla
využita lanovka.
Další zastávkou bylo městečko Vyšší Brod, kde byl na posilněnou v restauraci U Hastrmana
podáván oběd a poté se výletníci pěšky přemístili do cisterciácké klášterní zahrady a vyčkali
zahájení zajímavé prohlídky klášterního kostela s rozsáhlou knihovnou, galerií, teologickým a
filosofickým sálem včetně gotického sklepení. Nejcennější součástí chrámového pokladu
Cisterciáckého opatství je Závišův kříž z počátku 13. století, jehož originál je od dubna 2013
uložen v nové pancéřované klenotnici v Rožmberské oratoři. Uvádí se, že jde o třetí
nejcennější středověkou zlatnickou památku v České republice. Na závěr rušného dne byla
účastníkům poskytnuta možnost obhlídky vyšebrodského náměstí.
Ivana Brožová.

Snad tento výlet zanechal v každém alespoň pěknou vzpomínku a malý kousek poznání a radosti.
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Naši jubilanti
Všem občanům, kteří se dožívají významného životního jubilea, přicházejí zástupci obecního
zastupitelstva poblahopřát osobně a jménem obecního úřadu je jubilantovi zaslána písnička
pro radost na vlnách Českého rozhlasu.

Jubileum oslaví
Listopad
Marie Hálová
Marie Kubíková
František Jindrle
Marie Bártová

65 let
80 let
83 let
93 let

Prosinec
Alena Jíšová
Jan Masař
Marie Prollová

65 let
89 let
87 let
Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, štěstí, pohody a hlavně optimismu.

Uzavření sňatku
Dne 19. září 2015 si své „Ano“ řekli Michal Kortus&Tereza Krenauerová ze Žabovřesk.

„Život je plný krás pro toho,
kdo je hledat umí.
Život je plný štěstí pro dva,
kteří si porozumí.“

Novomanželům gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve společném životě.

Nově narození
31. července 2015 – Petr Kortus
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Základní škola Dubné – moderní vesnická škola
Základní škola Dubné, která je spádovou školou i pro žáky ze Žabovřesk a okolních obcí,
prochází již školní třetí rok významnými změnami, jejichž cílem je vybudování „moderní
vesnické školy“. Tento titulek, který jsme zvolili jako své motto, vyjadřuje i naše priority –
vytvořit školu, která bude moderní svým vybavením i metodami výuky, ale která si současně
zachová svůj venkovský ráz charakteristický přívětivou atmosférou, komunitním způsobem
života a vztahem k přírodě, který je posílen umístěním školy v klidném přírodním prostředí.
Za poslední dobu došlo k významné modernizaci vybavení školy. Téměř všechny třídy jsou
dnes již vybaveny interaktivní dotykovou tabulí umožňující využití moderních výukových
metod, odborná učebna přírodních věd byla navíc v loňském roce vybavena nákladným
systémem pro počítačem podporované experimentování a měření Pasco (pro více informací
zde http://www.pasco.cz/). Tradiční papírové třídní knihy byly nahrazeny elektronickým
systémem pro školní administrativu, který umožňuje rodičům vzdálenou kontrolu docházky a
klasifikace prostřednictvím internetu. V letošním školním roce navíc připravujeme novinku
v podobě „chytrého stravovacího automatu“, který nahradí někdejší školní bufet a který
umožní rodičům kontrolovat zboží, které může být jejich dítěti z automatu vydáno – přes
internet „nabije“ žákovi čip kreditem a dále může vybírat, které zboží z automatu může žák
zakoupit. Sortiment v automatu bude pochopitelně tvořen pouze zdravými potravinami a naši
žáci jej budou moci začít využívat již koncem října.
V režii obce Dubné byla v minulých letech rovněž zrekonstruována budova školní družiny a
bylo vybudováno nové sportoviště. V nadcházejících letech pak v důsledku nedostatečné
kapacity základní školy připravujeme rozšíření budovy školy o nový areál čítající šest učeben
(odhadované náklady činí více než 20 miliónů Kč) a současně s tím plánujeme rekonstrukci
šaten a vybudování žákovských dílen.
Modernizace školy je spojena s velikým úsilím všech zúčastněných, ale především
s nemalými finančními výdaji. Kromě příspěvku od zřizovatele – obce Dubné – se škola snaží
využívat především nejrůznějších dotačních titulů. K zajištění dalšího doplňkového zdroje
financí pro školu a její žáky byl v loňském školním roce zřízen Nadační fond Základní školy a
Mateřské školy Dubné, který shromažďuje finance z darů od rodičů a sponzorů školy,
případně z vlastní hospodářské činnosti.
Nadační fond již dnes nese ovoce, z příspěvku z nadačního fondu byly například
v současnosti pořízeny speciální pomůcky v hodnotě 30 tisíc pro našeho hendikepovaného
žáka. Z prostředků nadačního fondu bude rovněž částečně hrazena výuka plavání a další akce
pro žáky. Srdečně děkujeme všem, kteří dosud do fondu přispěli, a obracíme se na další
případné zájemce o libovolný peněžní dar, který bude využit pro naše žáky. Potřebné
informace o nadačním fondu lze získat zde http://zsdubne.cz/nadacni-fond/ či na telefonním
čísle 725 964 474 (Meškan).
Krátké okénko do života školy bych rád zakončil osobním pozváním na akci „Hvězdné
pozorování“, kterou škola pořádá ve spolupráci se Spolkem VěTeV – věda a technika
pro veřejnost a Gymnáziem Jana Valeriána Jirsíka dne 27. 10. od 17.00 v areálu školy.
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Cílem akce je představit široké veřejnosti vědu a techniku populárním způsobem.
Proto kromě pozorování hvězdářským dalekohledem a pojízdného planetária budou
k dispozici další zajímavé atrakce.
Dění ve škole můžou zájemci sledovat na webových stránkách školy www.zsdubne.cz a
facebookovém profilu školy https://www.facebook.com/zsmsdubne.

Dr. Václav Meškan
ředitel školy
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MS ČČK Žabovřesky pořádá burzu podzimního
a zimního oblečení, hraček, knížek, sportovních
a kojeneckých potřeb a charitativní sbírku

BURZA se koná v sobotu 14.11.2015 v KD Žabovřesky 8.30 – 13.00 hod
MS ČČK Vás srdečně zve k prodeji a nákupu výše uvedeného zboží.
Podmínky přijetí zboží k prodeji:
– dětské podzimní a zimní oblečení a obuv do věku 15 let, těhotenské oblečení
– kočárky, autosedačky, sportovní vybavení (brusle, helmy, batohy)
– hračky, dětské knihy, příslušenství pro mimina (postýlky, židličky, chůvičky)
– vše, co má kolečka (odrážedla, koloběžky, dětská kola, kočárky pro panenky)
Přijímáme maximálně 50 ks zboží, cena za prodej 50,- Kč = Za prodejní místo???
Zboží přijímáme pouze čisté a nepoškozené, označené velikostí a cenou, sepsané
na registračním formuláři.

Příjem zboží: čtvrtek 12.11. - 8.00 – 15.00 hod
pátek 13.11. - 16.00 – 18.00 hod
Výdej zboží:

sobota 14.11. - 14.00 – 17.00 hod

Další informace vč. registračního formuláře získáte u pí Hálové (tel. č. 602 337 447,
kvetahalova@email.cz) a pí Eliášové (tel. č. 724 496 955, lucie.eliasova@centrum.cz)

***
Veškeré vybrané prostředky budou použity pro činnost MS ČČK a charitativní účely.
Dobrovolnice (členky MS ČČK) zapojeny do organizace burzy pracují bez nároků na odměnu
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Včera, dnes a zítra
……opět jedna fotka, jak proletělo století naší obcí

Žabovřesky, č. p.
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Připravované kulturní akce
15.11.

Obecní úřad pořádá tradiční odpolední setkání Heligonkářů pod vedením
Pavla Vokurky

20.11.

Obecní úřad a místní knihovna pořádají podzimní čtení zakončené
dílničkou pro malé šikulky

28./29.11.

Rozsvěcování vánočního stromu (1. adventní víkend, den bude upřesněn)

6.12.

Mikulášská nadílka (ČČK)

15.12.

17.00

Vánoční koncert – hudební školička IVA

19.12 . 17.00

Adventní koncert – Lucie Hovorková a vokální soubor VOX

26.12.

Štěpánská zábava v KD, pořádá M. Pilbauer, hraje kapela Kdo má čas

15.1.

Pyžamový ples, pořádá M. Pilbauer, hraje kapela Šance BEAT

30.1.

Masopustní růžičková koleda 2016

Jiná sdělení
 SDH Jaronice děkuje panu Václavu Hálovi za pomoc při pořádání extraligy v požárním
útoku, která se konala v srpnu.

Pozvánka na cvičení
v KD Žabovřesky

Každou středu od 19.00 hod si
dáme pořádně do těla při Total
Body Workout, naopak ve čtvrtek
od 17.00 hod si při Pilates
protáhneme celé tělo za zvuku
příjemné relaxační hudby. Vstupné
na hodinovou lekci činí 60,- Kč.
Vezměte kamarádku a přijďte si
zacvičit, těším se na Vás.
Jana

Ing. Jana Vejpustková
FISAF Aerobic & Group Fitness Instructor
CertifiedJohnny G Spinning Instructor
www.vejpustkova.com

QUICKTOUR, s.r.o.  Česká Republika  Czech Republic  370 01 České Budějovice  Biskupská 12
tel.: +420 386 350 220  tel./fax: +420 387 311 225  fax: +420 386 350 218
e-mail: info-cb@quicktour.cz, http://www.quicktour.cz

Vážení občané,
čas Vánoc se pomalu blíží, a proto si Vám dovoluji nabídnout 1-denní a 2-denní
adventní zájezdy pořádané cestovní kanceláří QUICKTOUR. Pojeďte si s námi
odpočinout od vánočního shonu a strávit příjemný den či víkend plný pohody a
nových zážitků.
2-denní adventní zájezdy:
Advent ve Vídni a Dolním Rakousku

5. – 6.12.

3.190,-Kč

Program zájezdu: prohlídka Kremsu, klášter StiftKlosterneuburg, císařský zámek SchlossHof, vánoční
trhy v areálu zámku a zahrad, prohlídka centra Vídně, 2. vánoční trhy, osobní volno

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní ve *** hotelu, dopravu autobusem, průvodce
Město Vánoc Steyr a další klenoty Horního Rakouska

12. – 13.12.

3.190,-Kč

Program zájezdu: poutní místo Pöstlingberg, prohlídka Linze, volný čas k návštěvě trhů a nákupům,
prohlídka města Steyr, muzeum Vánoc a vánoční trhy, poutní místo Christkindl, přejezd nejstarší
rakouskou úzkokolejnou parní železnicí ze Steyru do Grünburgu, prohlídka města Steinbach
s adventním trhem a největším adventním kalendářem, možnost návštěvy Domu jesliček, klášter
Kremsmünster

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní ve *** gasthofu, dopravu autobusem,
průvodce
Romantický advent v jižním Bavorsku

12. – 13.12.

3.190,-Kč

Program zájezdu: Pasov prohlídka centra, městečko a poutní místo Altötting, adventní trhy,
2. adventní trhy na zámku Tüssling s večerní laserovou show na obloze, národní park Berchtesgaden,
projížďka lodí po jezeře Königsee, zastávka v Oberndorfu, vánoční trhy a návštěva kaple

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní ve *** hotelu, dopravu autobusem, průvodce
1-denní adventní zájezdy:
Advent ve Vídni

28.11., 5.12., 12.12., 19.12.

490,-Kč

Advent v Pasově a plovoucí trh ve Vilshofenu 6.12. (neděle)

490,-Kč

Babiččino údolí, Czermna
a Třebechovický betlém

6.12. (neděle)

690,-Kč

Advent v Pasově a koupání v BadFüssingu

12.12.

450,-Kč

Advent v Salzburgu a Oberndorfu

12.12.

650,-Kč

Advent v Drážďanech a Míšni

12.12.

690,-Kč

(+ vstupné do lázní 10,50 EUR)

Cena 1-denních zájezdů zahrnuje: autobusovou dopravu s odjezdem z Českých Budějovic,
služby průvodce

Další nabídky adventních zájezdů a podrobné programy najdete na stránkách
www.quicktour.cz. K dispozici je i tištěný katalog.
Rezervace: tel. 387 311 225 e-mail: info-cb@quicktour.cz
za cestovní kancelář
Žaneta Drábová
PODĚKOVÁNÍ: Děkuji paní starostce za možnost prezentace v našem zpravodaji.
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