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CITÁT NA ÚVOD
Skoncuj se vším, co Ti způsobuje bolest. Bude Tě to bolet jen nějakou dobu, ne celý život.

SLOVO STAROSTY
Z autobiografického knižního díla Tomáše Radila – Ve 14 sám v Osvětimi.
Věřím ve slunce, i když nesvítí. Věřím na lásku, i když ji necítím. Věřím v Boha, i když mlčí. Tento verš vyrytý na desce palandy,
kterou jsem sdílel snad s dalšími 15 lidmi, pokud se nám tak dá ještě říkat, jsem četl tisíckrát. Musel jsem na vzduch. Bylo naštěstí
pěkné počasí. Sedl jsem si na osvětimském dvoře na své oblíbené místo a s chutí se pustil do té čtvrtky chleba, co mi zbyla ze včerejší
půlky od otce, kterého jsem od té doby neviděl. Nechtěl jsem, aby mě někdo viděl, tak jsem ho měl schovaný za košilí a potají jsem
si z něj uždiboval malé kousky. Měl jsem pak po těle spoustu drobků, které jsem dlouho lovil. Abych nebyl nápadný, dělal jsem, jako
že se drbu. Ale hned jsem toho zase radši nechal, protože by si mne mohl někdo všimnout a myslet si, že se tak drbám kvůli nějaké
nakažlivé kožní chorobě. Kdyby mě udali nějakému kápu, nikdo by se tu se mnou nepáral, zavřeli by mne do toho jejich kamrlíku
v bloku a zítra ráno by mne odvezli dodávkou v uvozovkách na léčení, ze kterého není návratu. Ta dodávka ráno objížděla bloky,
jakoby sbírala a odvážela odpadky ke spálení! Pro Němce tu byli nemocní a slabí odpadky lidského materiálu, který se jim hodil
pro krátkodobé využití jako pracovní síla. Jakmile její využitelnost klesla pod únosnou mez, stala se také odpadkem, který bylo třeba,
na rozdíl od skutečných odpadků, před spálením ještě zahubit plynem.
Vážení spoluobčané, v letošním roce si
celý svět připomíná půlkulaté 75. výročí
konce snad nejbolestnější epochy
lidských dějin, konce 2. světové války.
Celý svět si připomíná nekonečných 6 let
válečných hrůz, celý svět vzpomíná
na těžko uvěřitelné miliony obětí války.
Otázkou je, zda je to už, nebo je to teprve
75 let? Asi platí obojí. Určitě to nebylo
včera a není důvod, abychom sedmdesát
pět let starými válečnými událostmi ještě
teď, dnes a denně žili, ale nebylo to ani ve
vzdálené nás se už netýkající minulosti.
Stále je mezi námi řada těch, kteří válku
i její konec zažili. Druhá světová válka
však není jen smutná část světových
dějin, o níž se naše děti učí v hodinách
dějepisu nebo kterou režiséři a scénáristé
převedou na filmové plátno. Je to válka,
která přímo vtrhla do životů mnohých
z nás a našich předků. Nebyla to válka
stovky kilometrů daleko, ale válka, která
zasáhla i obyvatele našich obcí přímo
v jejich domovech, kvůli které umírali

naši nejbližší. Ano, oběťmi represí
ze strany nacistického aparátu se stala
také řada našich občanů. K tragickým
událostem bezesporu patří 31. březen
roku 1945, kdy gestapo bestiálně
zavraždilo na střelnici v nedalekém
Bratrušově skupinu mladíků, našich
občanů, o kterých jsme vydali článek
v předchozím vydání našeho Zpravodaje.
Tato tzv. bratrušovská tragédie patří
k nejotřesnějším případům nacistického
teroru na celé severní Moravě. Přestože
známe historická fakta, jen těžko
si dokážeme my, kteří jsme válku na
vlastní kůži nezažili, představit, co lidé
tehdy prožívali. A nedokážeme procítit
ani radost, kterou pro tehdejší obyvatele
naší země znamenala znovunabytá
svoboda. Nechceme a nemůžeme
připustit, aby nastupující generace
zapomněly na historii. Vždyť každá
válečná oběť měla konkrétní tvář, vlastní
osud a nezcizitelné právo na život.
Historie však neskončila. Nesmíme

rezignovat
na
obranu
svobody
před novými nebezpečími, která mají tvář
dnešní doby, a proto vypadají jinak.
I v dnešní plně civilizované době nejsou
války zažehnány. Vzpomeňme a vzdejme
hold všem lidem, kteří během dlouhých
válečných let umírali – ať už
ve vojenských uniformách, vězeňských
mundůrech nebo v civilních šatech
a vzkažme jim, že ani v dnešní, nemocí
ohrožené době, nezapomínáme.
Vážení občané, v neposlední řadě také
nesmíme zapomenout na naše maminky,
protože každý z nás ji má nebo měl
a k jejich květnovému svátku matek si
jistě zaslouží kytičku, ale hlavně
poděkování za život, který nám dala, za
její výchovu a lásku. Milé mámy, naše
maminky, děkujeme! Závěrem mi
dovolte, abych Vám všem popřál hodně
zdraví, životní síly a optimismu, který
můžete
čerpat
z nadcházejících
prosluněných jarních dnů.
Ondřej PLAČKO, starosta

Včely pilně pracují
Možná jste v loňském roce zaznamenali ve Zpravodaji obce, že
obec pořídila 2 včelstva, která má v úlech umístěné na střeše
obecního úřadu. Tento nápad vznikl v souvislosti s
environmentální výchovou našich dětí v základní škole.
Společně s dětmi včelky celoročně sledujeme a dnes již známe,
odkud je med a jak jsou naše včelky užitečné a jak sladký je
jejich med. A také víme od pana včelaře, kolik je se včelkami
práce. V rámci vztahu dětí k životnímu prostředí je tento nápad

velkou motivací a výborným učitelem. Jak jinak věci pochopit,
než je na vlastní oči vidět a osahat si je. A co med? Tak tuto
sladkou dobrotu jsme věnovali našim dětem v našich školách a
naši občané si med mohli za symbolickou cenu zakoupit na
loňských vánočních trzích. Výdělek jsme ponechali na oplátku
našim včelkám na zimní příkrm. Pokud bude letos medu
dostatek a tomu pevně věříme, protože včelky jsou po zimě
zdravé a aktivní, opět si na něm všichni smlsneme :-)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v květnu:
MONSEOVÁ Anna, Troubelice
90 let
MEINZL Josef, Troubelice
HUBIČKA Miroslav, Troubelice
84 let
VLČEK Jiří, Troubelice
KAUER Josef, Troubelice
80 let
KRÁL Miroslav, Troubelice
HORNÍK Vladislav, Troubelice
80let
TIEFENBACHOVÁ Božena, Pískov
CHMELAŘ Oldřich, Lazce
80 let
PIKOVÁ Antonie, Troubelice
DUBOVÁ Věra, Lazce
79 let
SOUČKOVÁ Helena, Troubelice
RUTTAR František, Troubelice
79 let
VYMAZALOVÁ Svatava, Troubelice
MAITNER Jiří, Troubelice
79 let
SMOLKOVÁ Marie, Troubelice
KOPEČEK Břetislav, Troubelice
79 let
KARLÍČEK Jaroslav, Troubelice
PAVLÍKOVÁ Ludmila, Troubelice
78 let
POSPÍŠILOVÁ Svatava, Troubelice
WARDZALOVÁ Stanislava, Troubelice 77 let
SMOLKA Miroslav, Troubelice
MALÍNEK Miloslav, Troubelice
76 let
MEINZL Rostislav, Troubelice
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.
Narodila se:
FRYČAROVÁ Tereza, Pískov
Novému občánkovi přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné bezstarostné dětství.
Opustily nás:
HLAVATÁ Vlasta, Troubelice; SCHMIDOVÁ Anna, Dědinka
Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

75 let
75 let
74 let
73 let
72 let
71 let
70 let
65 let
60 let
55 let
55 let
50 let

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Sběr starého železa v Troubelicích
Sbor dobrovolných hasičů Troubelice pořádá v pátek 22. 5. 2020 od 16.00 hodin sběr starého železa. Shromážděte prosím staré
železo ve svých dvorech, odkud bude členy SDH Troubelice odvezen. Těžký a objemný železný odpad bude na požádání vynesen.

Mobilní sběr ELEKTROODPADU
Sbor dobrovolných hasičů Troubelice pořádá ve spolupráci s obcí
Troubelice mobilní sběr elektroodpadu, který proběhne
v sobotu 30. 5. 2020 a bude proveden zastávkovým způsobem,
při kterém sběrné vozidlo zastaví v určený čas na stanovišti, kde
bude možné předat elektroodpad.
PŘEBÍRÁN BUDE POUZE ELEKTROODPAD
Ostatní odpady, přebírané v rámci sběru nebezpečného a
velkoobjemového odpadu, přebírány nebudou.
Elektrospotřebiče, odložené na stanovištích před příjezdem
sběrného vozidla, nebudou odvezeny!

Místo zastávky
Lazce (u váhy)
Troubelice dolní konec (u bytovky)
Troubelice střed (u sokolovny)
Troubelice horní konec (u orlovny)
Sídliště (u hřiště)
Pískov (náves)
Dědinka (náves)

Hodina zastávky
8.00 – 8.15 hodin
8.20 – 8.35 hodin
8.40 – 8.55 hodin
9.00 – 9.15 hodin
9.20 – 9.35 hodin
9.40 – 9.55 hodin
10.00 – 10.15 hodin

Nový komunikační kanál plně v provozu
Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být
informováni o aktuálním dění v naší obci? Připravili jsme pro
Vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz. Aplikace je
i pro nás novinkou a já věřím, že se jak nám na obci, tak
samozřejmě Vám spoluobčanům stane jednoduchým a
nepostradatelným pomocníkem moderního informačního kanálu.
Doporučujeme Vám mimo registraci zasílání informací na e-mail
(www.troubelice.hlasenirozhlasu.cz) i stáhnutí aplikace služby
do Vašeho chytrého telefonu (QR kódy) a mějte přístup
k aktuálním informacím okamžitě. V reálném čase. Stáhnutí je
jednoduché a přihlášení stačí provést již získanými
přihlašovacími údaji do služby zasílání e-mailu. Možná se ptáte,
proč je dobré se registrovat i v aplikaci chytrého telefonu?
Na tuto otázku je úplně jednoduchá odpověď. Registrací

do aplikace získáte mnoho dalších chytrých
nástrojů, které jsou právě registrací
podmíněny. Poslední informace na závěr.
Vyplňte pokud možno veškeré osobní údaje.
Nemyslete, není to o tom, že tyto osobní
informace nějakým způsobem zneužijeme, to
samozřejmě ani s ohledem na platnou
legislativu nejde, ale nová elektronická služba
má spoustu dalších možností jak s občany
inteligentně komunikovat, třeba například
podle trvalého bydliště v konkrétní části obce.
Ještě jednou děkuji a věřím, že nám aplikace
přinese mnoho nového a zajímavého.
Buďte na sebe opatrní! Ondřej Plačko, starosta

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu opakovaných stížností občanů upozorňujeme na ustanovení platné Obecně závazné vyhlášky č.1/2009 obce
Troubelice, kde je v části 2, odst. 6 uvedeno: v neděli a o svátcích je zakázáno obtěžovat hlukem z používání sekaček
na trávu, křovinořezů, motorových pil a dalších hlučných strojů. V části 2, odst. 2 je také uvedeno, že je zakázáno volné
pobíhání psů na veřejném prostranství. V souvislosti s povinností očipování psa je dohledání majitele psa jednoduché.
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou je posuzováno jako přestupek dle zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Blíží se splatnost poplatku za vývoz odpadů
Do 30. 6. 2020 musí být uhrazen poplatek za vývoz komunálního odpadu. Poplatek za psa byl splatný k 31. 3. 2020. Oba poplatky
lze uhradit dvěma způsoby. Prvním způsobem platby je bezhotovostní převod částky na účet jednoho z níže uvedených peněžních
ústavů:
Peněžní ústav
Číslo účtu / kód banky
Česká spořitelna
18 00 83 33 39 / 0800
Komerční banka
43 – 68 31 30 02 47 / 0100
V případě platby poplatku za odpady kalkulujte s částkou 400,- Kč / 1 osobu / rok.
V případě platby poplatku ze psů s částkou 50,- Kč za jednoho psa a 70,- Kč za každého dalšího psa.
Platbu za odpady a platbu za psy je nutno provádět jednotlivě a rozlišit variabilním symbolem.
Variabilní symbol platby vepisujte ZPRAVA DOLEVA (
) následovně:
1. vepište dvojčíslí označující část obce:
01 – Troubelice 02 – Lazce
03 – Pískov
04 – Dědinka
2. vepište konstantní čtveřici čísel:
1340 – v případě platby poplatku za odpady
1341 – v případě platby poplatku ze psů
3. vepište číslo popisné Vašeho domu
4. prázdná políčka vlevo doplňte nulami
Příklady sestavení variabilních symbolů:
- občan Troubelic s číslem popisným 180 hradí poplatek za odpady:
01 80 1340 01
VS. 0180134001
- občan Lazců s číslem popisným 33 hradí poplatek za odpady:
00 33 1340 02
VS: 0033134002
- občan Pískova s číslem popisným 66 hradí poplatek ze psů:
00 66 1341 03
VS: 0066134103
Další možností je úhrada poplatků v pokladně obce a to hotově nebo prostřednictvím platební karty.

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
Za evropské premianty v třídění odpadu
jsou Češi označováni právem. Meziročně
dosáhli dalšího zlepšení v množství
vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté
v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás
v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů,
skla a nápojových kartonů, což je
meziroční nárůst o více než 2 kilogramy
odpadů vytříděných do barevných
kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina
obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady
třídí téměř ¾ národa, přesně 73 %
obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc
papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1
kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů
skla a necelé půl kilo nápojových kartonů.
A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil
každý
obyvatel
v průměru
13,9
kilogramu. Prostřednictvím sběrných
systémů obcí se tak shromáždilo přes 693
tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 %
více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně
České republiky, musí již za několik let
splnit nové ambiciózní cíle vyplývající
z požadavků
balíčku
cirkulární
ekonomiky. V praxi to bude znamenat

třídit veškerý odpad, který lze recyklovat
nebo jinak využít a na skládku ukládat jen
minimum směsného odpadu, nejvýše však
10 %. A obce i jejich občané se na to již
začínají intenzivně připravovat,“ shrnul
vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel,
generální ředitel společnosti EKO-KOM,
a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20
let provoz systému třídění a recyklace
obalových odpadů, které jsou významnou
složkou tříděného komunálního odpadu.
Do systému bylo na konci roku 2019
zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí ČR.
Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů
v České republice dostupné pro 99 %
obyvatel. Aby bylo pro lidi co
nejdostupnější a snadné, systém neustále
spolupracuje s obcemi na dalším
zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi
tak
mohou
třídit
své
odpady
prostřednictvím 473 359 barevných
kontejnerů a menších nádob na ulicích i
přímo u rodinných domů. Jedno sběrné
hnízdo tak slouží v průměru pro 118
obyvatel, což je v evropské konkurenci
velmi dobrý výsledek.

„Docházková vzdálenost k barevným
kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce
třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim
máme ze svých domovů v průměru jen 91
metrů, což je zhruba 133 kroků,“ říká
ředitel oddělení komunikace EKO-KOM,
Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že
dle nejnovějších statistik stále ještě 24 %
obyvatel udává, že má kontejnery dál než
130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co
zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a
obcích vzniká surovina, která se na
třídících linkách dotřídí na jednotlivé
druhotné suroviny připravené k recyklaci
a využití - pro výrobu nových produktů
nebo jako zdroj energie či náhrada
hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním
systém snižuje zátěž životního prostředí každoročně
tříděním a
recyklací
obalových odpadů zachráníme ekvivalent
zhruba 29 km2 přírody, šetříme stromy,
přírodní zdroje surovin a zamezujeme
rozšiřování skládek. A díky třídění a
recyklaci obalových odpadů jsme tak loni
uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
Zdroj: EKO-KOM a.s.

Z výše uvedených informací vyplývá, že třídit odpad má opravdu smysl. I když drtivá většina občanů nemá s tříděním odpadu
sebemenší problém, stále se najdou lidé, kteří s klidným svědomím odhodí třeba plechovku od nápoje do travního porostu
u chodníku nebo silnice. Běžně lze nalézt odhozené dokonce plné pytle z odpadkového koše s nevytříděným odpadem. Pro ty, co
odpad stále netřídí a zbytečně zatěžují životní prostředí naší planety, uveřejňujeme orientační doby rozpadů různých druhů odpadů.
Ohryzek od jablka
Papír
Slupka od banánu
Slupka od pomeranče
Vlněná ponožka
Nedopalek od cigarety

16 dnů
4 měsíce
5 měsíců
1 rok
1,5 roku
15 let

Plechovka
Igelitový sáček
Žvýkačka
Plastový kelímek
PET láhev
Tetra-pack, alobal

15 let
25 let
50 let
70 let
100 let
100 let

Jednorázové pleny
Pneumatiky
Baterie, autobaterie
Sklo
Pěnový polystyrén

250 let
265 let
350 let
tisíce let
tisíce let

ZE SPORTU
Dodatečně uveřejňujeme příspěvky, zaslané do redakce Zpravodaje v měsíci březnu a dubnu letošního roku.
T.J. Sokol Troubelice

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 29. 2. 2020 uspořádali stolní tenisté T.J. Sokol Troubelice v tělocvičně základní školy turnaj ve
dvouhře a čtyřhře, kterého se zúčastnilo 20 hráčů (členové T.J. Sokol Troubelice a ostatní zájemci). Všechny
zápasy byly vyrovnané a měly dobrou úroveň.
Konečné pořadí turnaje:
Dvouhra:
1. Neček Ivo
Čtyřhra: 1. Filip Tomáš, Štěpán Karel ml.
2. Červený Jan
2. Hodulák Jan, Neček Ivo
3. Bartuněk Jaroslav ml.
3. Bartuněk Jaroslav ml., Dragoun Vladislav
4. Utěšený Václav
5. Filip Tomáš
Poděkování patří hlavním organizátorům turnaje panu Romanu Dorušákovi a Vladislavu Dragounovi, vedení ZŠ Troubelice
za propůjčení tělocvičny a Michalu Jirákovi za přípravu občerstvení, všem zúčastněným hráčům a také sponzorům, kteří se na této
velmi zdařilé akci podíleli.
Roman DORUŠÁK, ředitel turnaje
OREL Jednota Troubelice

Florbal mladší žáci

Florbal starší žáci

Dalšími čtyřmi zápasy zahájili mladší žáci Orla Troubelice druhou
část Zábřežské florbalové ligy. Na turnaji 12. 1. 2020 v Kostelci na
Hané jsme porazili Sokol Zábřeh 4:2, ve druhém utkání jsme
remizovali s Wormsem Postřelmov 4:4.
15.2.2020 jsme na turnaji v Rapotíně porazili Sokol Kostelec
na Hané 9:2, ve druhém utkání jsme porazili ZŠ Rapotín 7:0
a upevnili si tak celkové vedení v soutěži. Reprezentovali nás:
Unzeitlig Pavel,Hájek Jan, Unzeitlig Tomáš, Kuruc Marek,
Vincourek David, Dušek Jiří, Svoboda Jakub, Stránský David,
Beštová Eliška, Babík Václav, Kráčmar David a Zámečník Patrik.
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci Orla i obce Troubelice a
přejeme další úspěchy v ZFL.
Martin KANTOR a Josef OBŠIL

Starší žáci Orla Troubelice mají za sebou předposlední
turnaj letošní Zábřežské florbalové ligy, který se konal
15. 2. 2020 v Rapotíně. Naši kluci i tentokrát nenašli
přemožitele a již před posledním turnajem mají jistotu, že
obhájí celkové vítězství v této soutěži, když dosud všechny
zápasy vyhráli. Tentokrát jsme porazili Sokol Zábřeh 7:1 a
Kočky z Údolí 4:0. Gratulujeme klukům ke krásnému
úspěchu a děkujeme za reprezentaci Orla a obce Troubelice.
Sestava: Vojtěch Novák - Adam Zámečník, Jan Drlík,
Lukáš Vláčil, Jiří Unger, Tomáš Hoffinger, Jakub Heralt,
Antonín Hájek a Matyáš Valenta.
Zdeněk NAVRÁTIL a Tomáš POLÁK

Z oddílu stolního tenisu Orla Jednoty Troubelice

Taneční kroužek

V loňském roce naše řady posílily nové opory.
Rádi bychom Vám představili náš současný tým.
Dorostenci: Martin Mrákava, Kryštof Pospíšil, David Silný.
Žáci:
Antonín Hájek, Jan Hájek, Tobiáš Hacura, Jakub Heralt, Martin Kropáč.
Žákyně:
Nela Mrákavová, Karolína Piková.

Již několikátý rok trvá dívčí taneční
kroužek v Orlovně. Dívky nacvičují
vlastní choreografii na moderní styl
hudby.
Jsou rozděleny do dvou skupin.
Mladší nacvičují pod vedením
Jany Vincourkové a říkají si Skittles
(Jitka Straková, Denisa Unzeitigová,
Jana Tempírová, Karolína Kouřilová,
Antonie Kožušníková).
Starší skupinu vede paní Eva
Prenerová a říkají si Monkey´s (Eva
Prenerová ml., Nikola Horáková,
Lucie
Procházková,
Tereza
Műllerová).

Již tradičně jsme se zúčastnili na silně obsazeném turnaji v Zábřehu na Moravě, kde
Kryštof Pospíšil získal 3. místo v kategorii dorostenců. Úspěšně reprezentovali i ostatní,
4. Martin Mrákava, 5. David Silný.
V kategorii žáků se umístili na pěkném 4. místě Antonín Hájek, 5. Jakub Heralt
a 6. Martin Kropáč.
V prosinci jsme se zúčastnili vánočního turnaje v Nové Hradečné, kde se nám podařilo v
obou kategoriích, mužů a žáků, zvítězit. Naši dorostenci měli ztíženou pozici, protože
hráli celý turnaj společně s muži v jedné kategorii.
Muži: 1. Aleš Veselík, 3. Kryštof Pospíšil, 4. David Silný, 5. Martin Mrákava.
Žáci:
1. Antonín Hájek, 2. Martin Kropáč, 3. Jakub Heralt, 5. Tobiáš Hacura
Tímto také chceme poděkovat Sokolu Nová Hradečná za organizaci tohoto turnaje.
Každý rok pořádáme vlastní turnaj, kde se umístili ve své kategorii na prvním místě
Kryštof Pospíšil a Martin Kropáč. Dovoluji si našim mladým sportovcům pogratulovat a
přeji jim další „elán,“ aby měli chuť stále se zlepšovat. Scházíme se každé pondělí
v Orlovně od 15:30. Přejeme všem čtenářům Zpravodaje vše dobré.
Mgr. Aleš VESELÍK, trenér

V tomto roce děvčata vystupovala
na několika akcích.
Vidět jste je mohli v Orlovně
na farním a orelském plese.
Starší
skupina
vystupovala
na hasičském plese v Lipince.
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