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Informace obce

ÚPO
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování,
Krátce z jednání obecního
sběru, přepravy, třídění, využívání
zastupitelstva v 1. čtvrtletí
a odstraňování komunálních odpadů
roku 2015
Smlouvu o podmínkách zajištění užívání
silničního pozemku ke stavební činnosti
zastupitelstvo schválilo:
mezi obcí a Správou silnic KrálovéhraDarovací smlouvu s HOSPICem sv. deckého kraje
Anežky České v Červeném Kostelci Závěrečný účet a účetní závěrku obce
o
daru
finančních
prostředků Martínkovice za rok 2014
na činnost ve výši 2.000,- Kč
v předloženém znění.
zastupitelstvo neschválilo:
Žádost o krátkodobý pronájem sálu KD Záměr prodeje pozemku p.č. 1915 v eviza účelem konání tanečního kurzu pro denci katastru nemovitostí v k.ú. Mardospělé, který se uskuteční letos od 28.8. tínkovice
do 11.11., jednou týdně, vždy v pátek.
Cena pronájmu 300,- Kč + DPH za 1 le- zastupitelstvo vzalo na vědomí:
kci.
Souhlasné vyjádření MV ČR k přijatým
Účetní závěrku příspěvkové organizace obecně závazným vyhláškám č.2/2014
ZŠ a MŠ Martínkovice v předloženém a 3/2014.
znění.
Informaci od společnosti TEXTILECO
Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě o množství sebraného textilu do kontejneztráty z provozování dopravní obslužnosti ru umístěného v obci
na části území Královéhradeckého kraje Oznámení pojišťovny Generalli o pojistpro rok 2015 v předloženém znění.
ném plnění ve výši 4.578,-Kč vč. DPH za
Nařízení č. 01/2015, o zákazu podomního pojistnou událost - zničení litinové lavičky
a pochůzkového prodeje v předloženém na křižovatce.
znění.
Odpověď z Právní poradny Odborného
Smlouvu o právu provést stavbu
poradenského centra SMOČR pro zastu- rekonstrukce silnice „III/3025 Broumov pitele a obce, týkající se dotazu starosty
– Božanov“ uzavřenou mezi obcí Mar- ohledně smlouvy o právu provést stavbu
tínkovice a Královéhradeckým krajem (rekonstrukce silnice „III/3025 Broumov
v předloženém znění.
– Božanov“ procházející Martínkovicemi).
Směrnici – cestovní náhrady pro rok 2015 Informaci starosty o výsledku pořádané
v předloženém znění.
akce „Obecní bál“
Ceník služeb poskytovaných obcí od 1. 1.
2015 v předloženém znění
odložilo:
Zpracování rozvojového programu obce Záměr pronajmout pozemky v evidenci
jako nutné podmínky pro žádání o dotace KN č. 1043/6, 1058/3 a pozemků v ZE
v nadcházejícím programovacím období č. 624/1, 624/2, 672, 673, 675, 849/1,
849/3, 1042/1, 1042/7, 1105/2, 1107/2,
EU.
Pronájem místností 1.01 a 1.02 Chaty 1112, 1750/2, 1750/3, 1750/4, 1750/5,
1750/7, 1751, 1753/1, 1753/2, 1754, 2005,
pod Korunou SDH Martínkovice
Místostarostu Jaroslava Šefce jako 2080/2 v k.ú. Martínkovice do doby, než
určeného zastupitele ve věcech změny starosta s využitím právní pomoci vyřeší
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tento rok chystáme kulturní program, na
kterém Vás rádi uvidíme a o kterém Vás
budeme informovat v některém z příštích
vydání zpravodaje. Jelikož k Vám jedeme
především pracovat, doufáme, že si pro
nás něco připravíte a udělá nám radost,
když naši pomoc přijmete. Z organizačních
důvodů nám pomůže, budete-li své nápady na práci, ať u vás či u souseda,
hlásit co nejdříve. I když možná nevíte,
s čím bychom Vám v červenci mohli pomoci, přihlaste se i tak a konkrétní náplň
práce domluvíme později. Práce můžete
nahlašovat u vašeho pana starosty nebo
na kontaktu uvedeném níže. Samozřejmě
pokud jsou mezi Vámi tací, kteří se k nám
rádi přidají, rozhodně je mezi sebou uvítáme.
Těšíme se k Vám!
Koordinátorka prací pro Martínkovice:
Kristýna Sosnovcová, tel. 721 912 912,
email: kristyna.sosnovcova@gmail.com

související právní spor mezi Farmou Martínkovice s.r.o. a Obcí Martínkovice.
Jednání o realizaci požadavku zastupitelky Nentvichové o zřízení lavičky
a odpadkového koše u kapličky na horním
konci Martínkovic a to do doby příhodných
klimatických podmínek pro vybudování
zmíněného.
Cenovou nabídku od společnosti EKO
Broumovsko s.r.o. na svoz a uložení bio
odpadu z Obce Martínkovice do zjištění
zájmu o tuto službu ze strany občanů.

Přehled akcí
10. května Den matek
16. května cyklistický výlet
30. května Dětský den
3. června Sportovní hry seniorů
Královéhradeckého kraje
13. června celodenní autobusový zájezd
20. června formanský den
20. června MALEDO soutěž obcí
Broumovska

Ze sociální oblasti

Vydávání nových průkazů OZP
od 1. dubna 2015

Summer Job
Vážení občané Martínkovic,
také letos, a to již potřetí, se Vás chystáme navštívit s akcí nazvanou Summer
Job. Ve zkratce jde o týdenní dobrovolnickou brigádu pro mladé od 18 do 35
let. Hlavní myšlenka akce je stejná jako
dva roky předchozí, a to spojení volného
času během prázdnin s konkrétní pomocí
druhým. Velmi rádi vzpomínáme na chvíle, které jsme strávili s některými z Vás, ať
už při práci či rozhovoru. Byly to pro nás
příjemné dny a my Vám vřele děkujeme
za přijetí, spolupráci a otevřenost, které
jste nám prokázali.
Letos se do Martínkovic, Božanova, Otovic, Šonova a Křinic chystáme naposledy, v termínu 1. až 8. července. Také

Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR
vydávání nových průkazů osoby se zdravotním
postižením (průkaz OZP). Průkazy mimořádných
výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP zůstávají
v platnosti pouze do 31. 12. 2015.
To znamená, že do konce roku 2015 si je musí
všichni jejich držitelé vyměnit.
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Rozhovor s Ing. Evou Blažkovou
o činnosti Nadačního fondu
HOSPITAL
Paní inženýrko, vím, že vykonáváte funkci
předsedkyně správní rady NF Hospital Broumov. Činnost vašeho fondu je skutečně bohatá,
ale toto působení určitě vyžaduje neustálou péči
o to, aby fond měl dostatek finančních prostředků
pro svou činnost. V minulém roce Vás určitě
potěšil dar Nadačního fondu VEBA v částce 300
tisíc Kč. Můžete nám říci, jak fondu finančně
pomáhají i jiné subjekty, například města a obce
z našeho regionu, nebo jestli také přispívají
i fyzické osoby?
Do nadačního fondu přispívají nejvíce města
a obce regionu spádové oblasti broumovské
nemocnice, zejména města a obce Broumovska, Meziměstska a Teplicka. Největší podporu
cítíme od našeho zakladatele, města Broumova.
Nadační fond získává postupně finanční zdroje
i z území Policka. Vloni v létě se zásluhou polické
starostky konal krásný koncert polické filharmonie na Hvězdě, jehož výtěžek putoval na účet
našeho nadačního fondu. Díky publicitě fondu
a jeho projektů se nám daří postupně získávat
zdroje i od podnikatelů v regionu. Mile nás v minulosti překvapila opakovaná podpora nadace
Jistota KB a členů PKB Broumovska. Spolupráce s Nadačním fondem VEBA má i v letošním
roce pokračování. V polovině března t.r. členky
správní rady v čele s Ing. Houskovou rozhodly
podpořit naše aktivity i v letošním roce částkou
100 tis. Kč.
Jaké zařízení a pomůcky chystáte v letošním
roce nakoupit pro pacienty broumovské nemocnice? Budou Vám soustředěné prostředky stačit,
nebo ještě v nejbližší době očekáváte nějaké
finanční dary?
V letošním roce bychom rádi obměnili část matrací oddělení lůžek následné péče za tzv. antidekubitní. Jedná se o matrace, které působí
preventivně proti proleženinám. Jedna matrace stojí cca 35 tis. Kč. Jinak budeme dále
pokračovat ve financování nákladů, které souvisí s činnostmi pracovnic v sociálních službách
v rámci oddělení lůžek následné péče. Co se týká
finančních prostředků, tak nás v letošním roce
významnou částkou (350 tis.Kč) podpořili zastupitelé města Broumova. Jsme rádi i za drobné
částky v řádu jednotek tisíc, které průběžně dostáváme od jednotlivých podporovatelů, zejména

měst a obcí v regionu.
Jakou jinou pomoc Váš nadační fond potřebuje,
kromě peněz? Jaká je spolupráce s vedením
broumovské nemocnice. Vím, že se o vaší
činnost velmi zajímá např. primář broumovské
nemocnice – MUDr. Miroslav Švábl.
Fond kromě peněz potřebuje obětavé lidi, kteří
pracují bez nároku na honorář, či za minimální odměnu. Nejedná se jen o členy správní
a dozorčí rady, kolegy z městského úřadu, ale
např. i o autory či správce naší webové prezentace (pan Jan Záliš), díky níž se snažíme
o vyšší publicitu fondu a transparentnost v oblasti
hospodaření fondu. Bez jejich pomoci si činnost
fondu neumím představit. Moc si jejich pomoci vážím. Režijní výdaje fondu jsou díky tomu
minimální a my tak můžeme veškeré finanční
prostředky získané od podporovatelů investovat
do projektů, které podporují broumovskou nemocnici. Fond samozřejmě nemůže své aktivity
vyvíjet bez součinnosti s broumovskou nemocnicí. S vedením broumovské nemocnice spolupracuji úzce už dlouhodobě, především s primáři
lůžek následné péče, v minulosti s prim. MUDr.
Veselou, nyní s prim. MUDr. Šváblem. Věřím, že
jejich podporu i důvěru jsme si získali konkrétními aktivitami. V průběhu posledních sedmi let
jsme předali do výpůjčky broumovské nemocnici
nový majetek za téměř 4 mil. Kč. Jednalo se
o hysteroskop, lůžka, kardiacká křesla, stolky,
infuzní stojany, apod.
Jaké jsou plány nadačního fondu do nejbližší budoucnosti?
Fond se v současné době rozloučil s dlouholetou oporou fondu paní Věrou Gurovičovou, která
vedla vzorně účetnictví fondu řadu let. Ráda
bych jí i prostřednictvím Broumovských novin
poděkovala za spolupráci. Čeká nás tedy zapracování nové kolegyně na tomto úseku. Krom
toho budeme shánět další zdroje, abychom na
podzim mohli nakoupit co nejvíce antidekubitních matrací, budeme dále spravovat majetek
fondu, pomáhat klientům oddělení lůžek následné péče v sociální oblasti a přemýšlet o dalších
aktivitách, které by do budoucna přinesly něco
pozitivního pacientům nemocnice, obyvatelům
našeho regionu.
Děkuji Vám, že jste nám věnovala svůj čas pro
čtenáře Broumovských novin. Přejeme Vám i
Vašemu fondu hodně úspěchů ve Vaší záslužné
práci.
S Ing. Evou Blažkovou rozmlouval Petr Cirkl.
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Kultura

zavítali na tuto prohlášenou událost. Pan farář
vítal všechny příchozí přímo u vchodu a žehnal
celému večeru dobrou zábavu. Předtančení
předvedly místní obyvatelky sestry Hovorkovy
s kolegyněmi na profesionální úrovni. Choreografie byla pro mnohé velmi neobvyklá, ale tímto velmi upoutala pozornost všech příchozích.
Nedílnou součástí plesu bylo Valentýnské téma,
čehož se organizátoři chopili velmi zodpovědně.
Pro zpestření večera připaravili pro zájemce
polaroidové valentýnské focení. Mnozí tohoto
tématu využili k nezapomenutelným snímkům
jejich horoucí lásky a odnášeli si tématické
fotografie i zážitky láskyplného večera. Kapela
Mamut hrála v průběhu celého večera i romantické balady, které zpestřily celý valentýnský
večer. Ples skončil, jako již tradičně, za ranního
korupění.

Vánoční koncert

Vánoční koncert se uskutečnil opět 23.12.2014
v římskokatolickém kostele svatého Jiří a svatého Martina pod taktovkou Kláry Nentvichové
a jejího dětského sborečku ZUŠ Broumov. Celým
večerem provázela Hana Slezáková a svými
neochvějnými komentáři doprovázela celý večer.
Kostel celému večeru propůjčil náš farář, který
upozornil na důležitost večera všechny příchozí.
Duch Vánoc byl tímto stvrzen andělskými hlasy
dětského sboru. Hana Slezáková vše potvrdila
svými moudrými slovy na závěr. Doufejme, že se
i v tomto duchu povede celý následují rok.

Vánoční výšlap
Několik odvážlivců se den po štědrém dni
odhodlalo na vcelku nenároční výšlap po místním okolí. Tentokráte se konal pod záštitou
pana Františka Hopa, který celé seskupení vedl
netradiční cestou mezi poli po panelové cestě.
Součástí samozřejmě bylo opékání špekáčků
a všeobecné veselí. Mnozí zúčastnění se nebáli
stanovené cesty a s nadšením si celý den naplno
vychutnali. Počasí se vydařilo, proto organizátor
zve všechny občany k dalším obdobným akcím.

Košt
Letošní košt se odehrál v mírně truchlivém tónu.
Jeden z hlavních porotců koštérů nás nečekaně
opustil po krátké nemoci, a tímto mu byla
věnována i minuta ticha. Ačkoliv na něj všichni
s úctou vzpomínali, přistoupili k bujaré zábavě
provázené náchodskou kapelou Klapeto, jak by
si to samotný pan Jiří Sloupenský přál. Na celou akci jistě dostatečně dohlížel z nebeských
výšin. Vzhledem k tomu, že v předešlém roce
byla slabá úroda ovoce, organizátoři očekávali,
že bude i menší počet soutěžících vzorků. Ale
tak tomu nebylo. Sešlo se mezi šedesáti až sedmdesáti vzorky. Účast byla hojná, opět přijeli
přátelští pálenkáři, kteří se účastní již několika
ročníků. Jejich vzorky se nemusely za nic stydět,
i ocenění se je neminula. Cizokrajní pálenkáři
pozvali zároveň všechny zúčastné na jejich
akci v Orlických horách, ta se každoročně koná
v průběhu místního Majálesu, který se konal
2.5.2015.

Obecní ples
Martínkovický obecní plecní ples je pro naše
občany vyhlášenou událostí. Ledvin´s stones
zahrály příchozímk k tanci i poslechu.Starosta pan Ing. Jaromír Jirka s veškerou noblesou
přivítal všechny příznivce společenského tance
a zábava se vydařila do ranních hodin.

Farní ples
Valentýnské téma bylo potvrzeno farním plesem v naší obci. Občané z celého Broumovska
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zhostili velmi zodpovědně a zajistili velmy i pestrý
doprovodný program, což bylo pouze místní iniciativou. I naši myslivci myslí na rodinný život
v naší obci a připravili i pro místní nemyslivce
tento program. Děti se tímto mohly seznámit
nejen s chovem a výcvikem dravců pana Ing.
Petra Zvolánka, ale mohly využít místní hřiště
u obecního úřadu, kde byl k dispozici i skákací
hrad. Děti uvítaly nejen výcvik dravců, ale bylyi
motivování k hravému pohybu v krásném jarním
dni. Návštěvníci se sjížděli nejen z našeho okresu, ale i ze spřátelených obcí ze sousedního
Polska. Hlavním tématem byla výstava trofejí
Karneval
všeho druhu. Nejvíce zastoupenými byli srnci,
V rámci masopustního dění mezi postními a to v počtu 664 trofejí, z toho 7 trofejí obdrželo
dobami zobrazuje dění veselí a hodování. Nedí- zlatou medaili, dále 1 stříbrnou a 4 bronzové.
lnou součástí jsou i karnevaly pro děti i dospělé V menším zastoupení se zde předvedly trov naší obci.
feje jelenů celkový počet 63, z toho 2 trofeje
Dětský karneval se odehrál pod taktovkou Hany s bronzovou medailí, daňci – bodována nebyla
Slezákové, která zorganizovala dětský rej masek. žádná trofej, mufloni – celkový počet 50 kusů,
Tak zvaný dospělácký karneval proběhl v míst- z toho 2 zlaté medaile, 6 stříbrných, 1 bronzová
ním kulturním domě a zúčastnění se mohli ra- medaile, liška – celkový počet 6, z toho 2 brondovat ze sedmdesáti originálních masek. Místní zové medaile a 2 stříbrné, jezevec – celkový
karneval obnovil tuto tradici velmi zodpovědně, počet 8, z tohoto 6 zlatých medailí, 1 stříbrná
jelikož se jej zúčastnili i mnozí přespolní.
medaile, 1 bronzová medaile, psík mývalovitý
–celkový počet 2, výše nehodnoceno, kňour
– celkový počet 5, dále nehodnoceno. Pondělí
13.4.2015 bylo především věnováno místním
školám s tím, že odborný výklad k výstavě byl
poskytnut od pana Volfa, který je dlouholetým
nimrodem. Po celou dobu výstavy byla zajištěna
pestrá možnost občerstvení, které bylo založeno
výrazně na osvědčených zvěřinových dobrotách, která připravila Eva Pultrová s jejím týmem.
Strávníci byli nadmíru spokojeni. Pan předseda
Zocher byl velmi vděčný za účast na této akci.
V kuloárech se proslýchá, že je velmi nadšen
a je nakloněn k další spolupráci, což místní spolek
Výstava trofejí
vemlmi ocenil. V široké myslivecké veřejnosti
Podruhé po 4 letech pod záštitou Okresního byla tato akce velmi pozitivně hodnocena a vítá
mysliveckého spolku Náchod místní mysliv- další účast.
ci uspořádali Chovatelskou přehlídku trofejí. Blžší informace: http://www.myslivost.cz/omsnaKaždým rokem tato organizace požádá jed- chod/Chovatelska-prehlidka-trofeji.aspx
nu z obcí s rozšířenou působností (Broumov,
Nové Město nad Metují, Náchod a Jaroměř),
aby se této organizace zhostila, a to za nedílné
spoluúčasti MS Křinice. Přeseda OMS Náchod
pan Zdeněk Zocher dle svého oficiálního
vyjádření rozhodl, že nejvhodnějším místem
pro organizaci je právě naše obec Martínkovice.
Před uplynulými 4 lety byl v maximální míře spokojený, proto tato dobrodinná povinnost padla
na bedra místních myslivců. Ti se tohoto úkolu
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zdraví, životní pohody a optimismu do dalších
let. Zárověň děkuji všem, kteří se na akci podíleli.			
Za SPOZ Iva Šrytrová

Setkání jubilantů

Jedním z úkolů Sboru pro občanské záležitosti
(SPOZ) je návštěva s dárkem a blahopřáním
u občanů, kteří slaví svá kulatá či půlkulatá jubilea. Navštěvovali jsme občany od 65-ti let a nově
každoročně občany starší 80-ti let. Byli jsme vždy
mile přijati a pohoštěni a návštěva byla velkým
zážitkem, spojeným se vzpomínkami na minulost i debatami o současném dění.
Na schůzce SPOZu na konci roku 2014 jsme se
rozhodli, že to zkusíme jinak.Vážíme si našich
jubilantů a chceme naopak pozvat a pohostit my
je.
První pozvání vyšlo na středu 25. března 2015.
Jubilanté dostali pozvání do kulturního domu.
Z osmi pozvaných přišli paní Jana Jelínková, pan
Erich Sagner a pan Karel Kubeček. Někteří jubilanté nemohli pro nemoc přijít a omluvili se. Program setkání uvedl krátkým slovem a přípitkem
starosta obce pan J. Jirka. Paní vychovatelka
A.Týfová s dětmi ze základní školy přichystala
recitační pásmo. Nikola Holubová, Eliška Kollertová a Michal Kollert úkol splnili na výbornou.
Dalším zážitkem bylo hudební vystoupení ZUŠ
Broumov. Pod vedením a za klavírního doprovodu Kláry Nentvichové zazpívaly Anežka Exnerová
a Eliška Kollertová. Vystoupení zakončila zpěvem
Klára Nentvichová. Poté členové SPOZu v čele
se starostou obce popřáli přítomným jubilantům,
předali dárkové balíčky a květiny a posezení
pokračovalo milým a příjemným povídáním
a pohoštěním. Jubilanté se nám podepsali do
kroniky.
Doufáme, že se nový způsob oslav ujme a jubilanté ho přijmou a přijdou posedět a oslavit svá
výročí se zástupci obce. Velmi si Vás vážíme
a rádi se s Vámi sejdeme.
Všem oslavencům, kteří nemohli nebo nechtěli
přijít, roznesly členky SPOZu dárkové balíčky
a květiny domů. Dodatečně touto cestou ještě
jednou přejeme všem jubilantům hodně štěstí,

Střípky ze školy
a školky
Akademie

„Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok…“
Těmito slovy uvedly děti z mateřské školky první
vystoupení letošního 8. ročníku Akademie, která
probíhala v duchu střídání „ročních období“.
Tyto děti nám zazpívaly, zarecitovaly a dokonce
i zatančily. Následně na pódium nastoupili
všichni žáci, a to jak z prvního, tak i z druhého
stupně se svými vystoupeními. Žáci, rozděleni
do skupin dle ročních období, se předvedli
s pásmem básní a písní k jednotlivým částem
roku. Některé písně doprovázeli sami žáci na
hudební nástroje: Karolína Davidová (7. ročník)
– piáno, Miroslav Procházka (3. ročník) – flétna.
Mezi jednotlivými obdobími vystoupila děvčata:
Michaela Davidová (9. ročník) a Natálie Vejrostová (7. ročník) s různými pranostikami a zvyky
jednotlivých ročních období. V předsálí i v sále
KD byly ke shlédnutí výtvory dětí z MŠ a našich
žáků, a to nejen výtvarného, ale i technického
rázu. Tímto bych ještě jednou ráda poděkovala
všem, kteří se na přípravě a realizaci Akademie
podíleli.
			
Zapsala: Mgr. Naďa Bláhová
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Obec Martínkovice a společnost Marius Pedersen a.s.
upozorňují na

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A ELEKTROZAŘÍZENÍ
pro občany Martínkovic

ve čtvrtek 14. května 2015
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla,
rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, (všechny tyto odpady
v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů), baterie
(suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory,
monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlnné trouby, mobilní
telefony, rádia, vysavače, žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.

Svoz proběhne zastávkovým způsobem na následujících místech
horní část - otočka autobusu
horní část – u bývalé prodejny
střed na křižovatce
dolní konec u kontejnerů na plast

15: 30
15: 45
16: 00
16: 25

–
–
–
–

15: 40
15: 55
16: 15
16: 35

Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu komunálního odpadu na rok 2015.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na jiných místech
nebude odvezen.
Případné dotazy zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský

telefon: 491 524 691, 606 632 232

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí

Životní jubileum oslaví
následující naši spoluobčané
Květen
František Jirka
Milada Hepnarová
Alexandr Lavu
Josef Dušek
Červen
Lada Brožková
Stanislava Vojtěchová

Redakční tým

Jana Kovaříková- reportáže z akcí, rozhovory, korektura textu
e-mail: zpravodajmartinkovice@seznam.cz
Martina Vernerová- grafická úprava, fotografie, propagační prostředky
e-mail: Vernerova22@seznam.cz
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