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Vážení spoluobčané,
rok se opět sešel s rokem, pomalu končí dny adventu a my se těšíme na sváteční chvíle, období, které
pro většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce.
Čas vánoční je časem rozjímání a klidu, ale také časem, kdy rekapitulujeme úspěchy i nezdary, které
nám daný rok přinesl. Čas rozjímání, známý z dob dřívějších, kdy lidé nezdeformováni elektronickou
explozí měli možnost se zastavit a vychutnat si pohodu klidu dlouhých zimních večerů. Dobu, kdy si
o svátcích sice chudě, ale o to srdečněji užívali drobných dárků. Dárků, u kterých nerozhodovala jejich
cena ale to, s jakým citem a láskou byly dávány.
Čas vánoční je časem, kdy se snad každý z nás stává příjemnějším, laskavějším a ohleduplnějším.
Zapomínáme na pomluvy, intriky a staré spory. Je to čas, který chceme prožít s těmi, se kterými je
nám dobře. A já si přeji, aby nám tato vzácná chvíle vydržela v nadcházejícím roce co nejdéle.
Do roku 2018 Vám proto všem přeji spolu s celým obecním zastupitelstvem více příjemných dnů než
těch nepříjemných, více lásky než záště a nenávisti, více radosti a hojnosti než smutku, utrpení
a strádání. Přeji vám klidný rok s pevným zdravím. Čas klidu a pokoje, čas sladce vonícího cukroví,
nazdobených vánočních stromečků, splněných přání, dárků, radosti a pohody.
Osvald Süss, starosta obce

Tříkrálová sbírka___________________________________________________________
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika proběhne
v sobotu 6. 1. 2018. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc
do zahraničí. Vedoucím skupiny koledníků musí být dospělá osoba, která se prokáže průkazem
koledníka a občanským průkazem.
1

Barvy Vánoc __________________________________________________________
Symbolika barev spojených s Vánocemi se mění s módou nebo je církevně dána. Tradiční
barvy vánočních ozdob jsou červené, zelené a zlaté.
Červená často symbolizuje lásku, krev a oheň. Během Vánoc symbolizuje krev Ježíše, která byla
prolita při jeho smrti ukřižováním za vykoupení křesťanů.
Zelená symbolizuje věčný život, zejména proto jsou již od předkřesťanských dob používány větve
jehličnanů a stálezelených dřevin.
Zlatá barva je považována už od dob starověkého Egypta za symbol nejvyšších hodnot, podle daného
období tak je jí popisována jako symbol slunce, ušlechtilosti, velkorysosti, idealismu, vznešenosti,
moudrosti nebo prostě bohatství a hojnosti.
Bílá během Vánoc je symbolem nevinnosti, Panny Marie, čistoty, ale i sněhu. V adventním věnci je
svíčka bílé barvy symbolem Panny Marie nebo Ježíše Krista.
Fialová je barvou katolické církve během vánočního období od adventu do Vánoc, jde o barvu postu
a pokání za hříchy. V tomto období postu jsou málo používány i ozdoby, dokonce i adventní věnce
v katolických kostelích jsou nezdobené, zdobená bývají pouze kněžská roucha.
Růžová barva symbolizuje radost, je barvou neděle Gaudete, je použita například pro svíce, které se
poprvé rozžíhají o třetí neděli adventní.
Modrá barva je obvyklou tradiční slavnostní vánoční barvou pro protestanty. Podle některých
informací je modrá barva ale na počátku 21. století již symbolem „Panny Marie, Matky Boží, která
Ježíše nosila ve svém lůně a zrodila ho celému světu právě o Vánocích“. Podle jiných zdrojů modrá
barva symbolizuje vše nadpozemské, nebeské, ale také například víru nebo klid a ztišení.

Mikuláš______________________________________________________________
5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše, obchází domácnosti Mikuláš s čerty a andělem.
Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické trestání a strašení zlobivých dětí.
Mikuláš je jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale spíše
jen pamlsky nebo malé dárky pro štěstí.
Čerti, Mikuláš a andělé navštívili i obecní úřad:
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Kultura_________________________________________________________________
V listopadu nás navštívil Vrchlabský divadelní spolek
LIPANY se hrou Dívčí válka. Herci podali výborné
výkony, dvě hodiny pobavení přišlo určitě všem vhod.
Rádi je zas někdy přivítáme na našich divadelních
prknech.
Spolek byl založen v září 2014, aby sehrál jedno jediné
představení pro přátele v nedaleké sokolovně, ale
začali jim tam chodit lidi…… A to je dobře.

Obecní zabíjačka_________________________________________________________
16. listopadu pro vás obecní zastupitelstvo, děvčata
ze školní jídelny a několik dobrovolníků připravilo
„Obecní zabíjačku“. Počasí nám letos přálo, jídlo bylo
výborné. Věříme, že i vám se akce líbila a užili jste si
pár příjemných chvil při posezení se známými.
Děkujeme vám za účast.
Děkujeme všem, kdo se aktivně akce zúčastnil,
především pak panu Jiroušovi za kvalitně odvedenou
práci.
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Životní jubilea_________________________________________________________
Leden
81 let, Farská Milada, Roztoky u Jilemnice 128
91 let, Kubát Josef, Roztoky u Jilemnice 281
85 let, Čermáková Antonie, Roztoky u Jilemnice 23
Únor
86 let, Zrzavá Věra, Roztoky u Jilemnice 19
86 let, Mečířová Věra, Roztoky u Jilemnice 191
91 let, Kuželová Jarmila, Roztoky u Jilemnice 125
86 let, Horáčková Marie, Roztoky u Jilemnice 333
Březen
90 let, Horáček Jiří, Roztoky u Jilemnice 333
89 let, Grof Zdeněk, Roztoky u Jilemnice 71
80 let, Ihrický Jozef, Roztoky u Jilemnice 138
84 let, Háze Milan, Roztoky u Jilemnice 233
85 let, Janouch Blahoslav, Roztoky u Jilemnice 159
80 let, Grofová Olga, Roztoky u Jilemnice 71

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!
Vánoční bohoslužby konec roku 2017, začátek roku 2018____________________________
Neděle - 24. prosinec 2017 (4. neděle adventní)

09:30 - mše svatá

24. prosince 2017, Štědrý den

22:00 - mše svatá

Pondělí - 25. prosinec 2017 (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ)

09:30 - mše svatá

Neděle - 31. prosinec 2017 (SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA)

09:30 - mše svatá

31. prosince 2017, pam. sv. Silvestra I. Papeže

15:00 - mše svatá

Pondělí - 01. leden 2018 (SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE)

09:30 - mše svatá

Zimní údržba v naší obci___________________________________________________
V nadcházejícím zimním období nás může potrápit nevlídné počasí v podobě sněhu a náledí.
Obec Roztoky u Jilemnice si se svou technikou udržuje sjízdnost většiny místních a účelových
komunikací sama, a i ve volné či sváteční dny je tato údržba plně zajištěna. Probíhá podle předem
schváleného plánu údržby tak, aby nejprve byla obsloužena místa, která jsou pro obec klíčová.
Vzhledem k množství udržovaných komunikací však není v silách obce ani nikoho jiného, provést údržbu
v jednotném čase na všech místech najednou. Velké problémy způsobují nevhodně zaparkovaná auta
nebo nedbale odstavené popelnice což výrazně omezuje kvalitu a rychlost zimní údržby. Proto opět
naléháme na občany, aby popelnice uklízeli a auta parkovali tak, aby technika mohla volně projíždět.
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Volba prezidenta České republiky___________________________________________
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhne přímá volba prezidenta České republiky. Pokud v
prvním kole žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech platných hlasů, koná se do 14 dnů
druhé. Toto případné II. kolo volby se bude konat 26. a 27. ledna 2018. Volit je možné v pátek od 14
hodin do 22 hodin, v sobotu pak od 8 hodin do 14 hodin. Volební místnost je tradičně umístěna
v zasedací místnosti na Obecním úřadu Roztoky u Jilemnice. Voličský průkaz je možno vydat od 28. 12.
2017 do 10. 1. 2017, držitelé mohou volit v kterémkoliv okrsku. V případě vážných zdravotních a jiných
důvodů volební komise dochází přímo za občany do místa bydliště. Prezidenta republiky může volit
každý svéprávný občan starší 18 let. V případě aktuální volby prezidenta České republiky jde o občana,
který 18 let dosáhne alespoň druhý den volby prvního kola, tj. 13. ledna 2018, nebo 27. ledna 2018 v
případě druhého kola. Voliči se při volbách musí prokázat platným průkazem totožnosti.

Místní poplatky__________________________________________________________
Blíží se rok 2018, čekají nás nejen oslavy Nového roku, ale také každoroční povinnosti
v podobě placení místních poplatků. Poplatek za svoz komunálního odpadu a ostatních tříděných
komodit zůstává i přes zdražení svozové firmy na rok 2018 stejný, tzn. 500,- Kč/osoba/rok. Zdražení
svozu však bude znamenat nárůst výdajů obecního rozpočtu, a proto budeme stále více tlačit na
třídění odpadu, které je jediným možným způsobem, jakým můžeme výslednou cenu za likvidaci
odpadů snížit. Jestliže se produkce komunálního odpadu v roce 2018 nesníží, bude potřeba poplatek
navýšit.
Změnu ve výši poplatku zaznamenáme od nového roku při platbě z pronájmu hrobového místa.
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům a k rozsáhlejším udržovacím pracím na hřbitovech, jsme
po mnoha letech přistoupili k úpravě tohoto poplatku. Cena za jednohrob stoupla ze stávající částky
280 Kč/10 let na 560 Kč/10 let, dvojhrob z 560 Kč/10 let na 1.120 Kč/10 let a urnový hrob z 250 Kč/10
let na 300 Kč/10 let.
Splatnost poplatků: Svoz a likvidace odpadů do 30. 6. 2018, poplatek za psa do 31. 3. 2018

Vodní hospodářství_____________________________________________________
Na podzim probíhal pravidelný odečet vody. Vodné bylo splatné k 15. 12. 2017. Občané, kteří
platbu neprovedli v termínu, nechť tak neprodleně učiní a vyhnou se tak zbytečné penalizaci. Úhradu
proveďte na účet č. 78-9619980277/0100. Variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, ve
které se vodoměr nachází. Při odečtech bylo u několika málo odběratelů zjištěno propojení vlastní
vody s vodou obecní. V tomto případě se jedná o hrubé porušení podmínek dodávky pitné vody
a dotčení občané jsou povinni tuto závadu ihned odstranit. V opačném případě se vystavují vysoké
pokutě.

Veřejná sbírka na záchranu kostela _______________________________________
Stále probíhá veřejná sbírka na záchranu kostela sv. Filipa a Jakuba v Roztokách u Jilemnice.
Všem, kterým záleží na této překrásné památce, mnohokrát děkujeme a ty kteří se teprve rozhodují,
pokorně prosíme. Finanční dar je možné poukázat na transparentní účet č. 115-4752270247/0100,
anebo prostřednictvím pokladniček umístěných na obecním úřadě.
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ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice, p. o._________________________________________
Letošní školní rok se nese v duchu několika zásadních změn. Jednou z nich je často diskutovaná
inkluze. Nejen kvůli ní, ale i z dalších důvodů jsme se zapojili opět do nových projektů v rámci
evropských strukturálních a investičních fondů. Díky projektu Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ
Roztoky u Jilemnice, s jehož realizací nám pomáhá MAS „ Přiďte pobejt!“ z. s. z Jilemnice, jsme získali
dotaci ve výši 744 568,- Kč. V mateřské škole jsme tak mohli na částečný úvazek zaměstnat paní
Adolfovou jako chůvu pro dvouleté děti. Na základní škole pro změnu začala pracovat Bc. Aneta
Sedláčková jako školní asistentka, která pomáhá s individuální výukou žáků majících vzdělávací
potíže. Také pořádáme pravidelná setkání rodičů žáků s odborníky z různých oblastí, v září to byla
přednáška Cesta rovnováhy v pohybu, s praktickými ukázkami TAI-ČI, v listopadu pak schůzka rodičů
žáků 8. a 9. ročníku se zástupci středních škol a učilišť našeho regionu. O dalších plánovaných akcích
se můžete informovat na internetových stránkách školy.
Podobné zajímavé přednášky organizuje i sdružení MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. – některé jsou
zaměřené více na odbornou pedagogickou veřejnost (např. Formativní hodnocení, Rozvoj čtenářství,
Akutní stavy ve škole), jiné jsou ale určeny i pro rodiče. Namátkou připomeňme ze 6. 11. akci
Bezpečně v kyberprostoru, jež proběhla v budově ZŠ J. Harracha v Jilemnici. Účastníci se zde mohli
dozvědět odpovědi na otázky - Co je to kyberšikana? Kdo si hraje na PC, nezlobí? Co dělají Vaše děti
na internetu? Vzdělávání přes PC/TV – ano, či ne? Nesleduje mé dítě někdo na netu? Přednášel pan
Jan Molnár z organizace Maják, o. p. s., Liberec, který má bohaté zkušenosti s touto problematikou,
spolupracuje i s Policií ČR, takže mohl uvádět poznatky z praxe. Je opravdu škoda, že v řadách
posluchačů byli přítomni v podstatě pouze učitelé, ačkoliv o jejím konání jsme se snažili veřejnost
informovat s předstihem.
Letos, tak jako jiné roky, proběhlo několik tradičních akcí. Slavnostní zahájení školního roku
s pasováním prvňáčků, branný závod, projekt Poznej svou obec, svůj region, v rámci kterého žáci II.
stupně vyrazili do Janských Lázní projít si Stezku korunami stromů. 18. 9. se v Jilemnici
prostřednictvím vzdělávacího pořadu z cyklu Planeta Země dozvěděli podrobnosti o životě v Brazílii.
Asi nejvíce „nabitý“ program mají zatím žáci 9. ročníku, které čeká nelehké rozhodování, kam se
vypravit studovat po základní škole. Abychom jim v tomto co nejvíce pomohli, jeli se podívat do
Jilemnice na úřad práce, účastnili se burzy škol v Semilech, dokonce měli možnost (díky Agrojilmu
Jilemnice) zhlédnout, jakou cestu podnikne maso, než se dostane až na náš jídelní stůl. V rámci
prevence též absolvovali přednášku o nebezpečí vybočení z mantinelů zákona a o životě za mřížemi.
Řada dalších akcí ovšem nesouvisí tolik s volbou budoucího povolání, jako spíš s tradicemi –
myslíme, že čerti, andělé a Mikuláš v podání letošní deváté třídy si v ničem nezadali s jinými roky a
děti byly s jejich vystoupením spokojeny. Do úplného výčtu musíme ještě přidat povinné testování
ČŠI, letos z matematiky, turnaj ve florbalu, kde zvláště naše dívky zaujaly hezké 3. místo, a též úspěch
v okresním kole soutěže v piškvorkách v Semilech, kde bojovali i žáci 8. ročníku. Z 12 soutěžících
družstev skončily naše týmy na 7. a 8. místě, což není vůbec špatné umístění v tak silné konkurenci.
Abychom však nezapomněli na ostatní ročníky, musíme zmínit i další akce. 8. třída se zapojila
v Liberci do Dnů GIS (Dny geografických informačních systémů), spolu s 5. třídou také do soutěže
„Kraje pro bezpečný internet“. V ní se žákyně Lucie Kuželová probojovala do krajského kola v Liberci
a pevně věříme, že i zde bude úspěšně reprezentovat naši školu. Chlapci 6. a 7. ročníku se vypravili
na turnaj ve florbalu v Jilemnici, sportovně naladění žáci zase na atletické závody do Turnova. Žáci 1.
– 4. třídy od září až dokonce listopadu jezdili na kurz plavání. Díky zapojení do projektu Podpora
výuky plavání jsme získali 10 500,- Kč, což pokrylo financování dojíždění do bazénu a zpět. Úspěšně
pokračují etablované čtenářské dílny, děti mohou navštěvovat kroužek Šikulů. Tento zájmový útvar
byl spuštěn v říjnu pro děti 3. – 5. ročníku. Schází se každou druhou středu. Pod vedením paní učitelek
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Aleny Mládkové a Petry Lukešové se pouštějí do tvorby výrobků z netradičních materiálů. Takto už
si vyrobili kuchyňskou dekoraci z luštěnin a obilovin, lucerničku ze zavařovací sklenice, svítící
strašidýlko, anděla ze špalku, z květináčů skřítkův domeček, svícen a zvoneček zdobené ubrouskovou
technikou.
(Výrobky
jsou
k vidění
také
na
internetových
stránkách
www.zsroztokyujilemnice.rajce.idnes.cz.) O rozvoj zálib v oblasti hudby se stará paní učitelka Lenka
Jakoubková kroužkem hry na zobcovou flétnu pro děti 1. – 5. třídy.
I v nadcházejících dnech nás čeká kromě klasické výuky mnoho další práce. Každý pátek po obědě
se schází zájemci především z 9. třídy na kroužku českého jazyka - zde si prohlubují své znalosti
z oblasti mluvnice a pravopisu – a v úterý (taktéž po vyučování) na kroužku matematiky. 18. prosince
se všichni těšíme do Kruhu do kina na film Špunti na vodě. Pokračují zkoušky a pečlivý nácvik
vystoupení na vánoční besídku, která by měla proběhnout ve čtvrtek 21. 12. od 17.00 hodin, opět
v místní sokolovně. Letos však nově bude mít veřejnost možnost před besídkou podívat se na
výrobky našich žáků a případně si nějaké i zakoupit na vánočním trhu. O den dříve pak uvidíme
představení dětí z mateřské školky. Děkujeme tímto panu Jaroslavu Exnerovi, který obě besídky
nezištně ozvučuje. 22. 12. se pak rozloučíme s letošním kalendářním rokem třídními besídkami a
radostí ze vzájemně předaných dárečků.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli finančním darem na část dětského
hřiště u mateřské školy. Především manželům Illnerovým, kteří oslovili podniky i soukromé osoby,
získali tak 74 500,- Kč a postarali se o výběr, nákup a zabudování herních prvků. V pondělí 11. 12.
2017 tak mohla začít konstrukce sestavy dětského hřiště, se kterou nám pomohli pánové Jiří Vávra,
Jan Lumenda, Jakub Illner a Aleš Zikeš. Finanční dary věnovali: Ing. Pavel Kužel, Tomáš Kebrt,
Ekofarma u Kotyků, Josef Jerych, Lesy Dolejš, PROFILes, Nářadí Hornig, Ing. Jakub Nýdrle, Bc. Jan
Doskočil, Petra a Jakub Illnerovi, Pila Lukeš, NejLes, Fischer TPO, Optima silva, Bc. Vendula Blechová,
Zbyněk Dunda, Václav Řeháček, Roman Ruml, Truhlářství Mečíř – Hendrych, UNIOS Pharma, Luboš
Dlabola, WotanForest.
Poděkování patří také Obci Kruh za příspěvek 30 000,- Kč na provoz a zřizovateli Obci Roztoky za
vyřešení problému se sekáním trávy umožněním nákupu víceúčelového traktůrku.
Krásné prožití vánočních svátků naplněné radostí, pokojem a štěstím a do nového roku 2018
mnoho zdraví a požehnání přeje
ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

MŠ V ROZTOKÁCH V ROCE 2017___________________________________________
Další rok nám v mateřské škole utekl jako voda. V čase předvánočním zkusíme tedy trochu
bilancovat. Opět jsme s dětmi podnikli mnoho výletů a výprav – pěšky, na kole, na lyžích, autobusem
i vlakem. Samozřejmě jsme i lyžovali, bruslili, plavali, učili se a společně poznali mnoho nového. Stihli
jsme toho opravdu hodně. Nejdůležitější ale je, že nám při tom bylo spolu dobře. Naše školka i nadále
zůstává školkou rodinnou a otevřenou. Velmi si vážíme spolupráce se školou. Starší kamarádi si pro
nás připravili například program ke Dni dětí, společné vánoční vyrábění nebo mikulášskou nadílku.
Společně jsme se také účastnili několika kulturních a sportovních akcí. Děkujeme rodičům
a příznivcům naší školky za jakoukoli podporu, hračky, výtvarné materiály, papíry na kreslení a
kartóny na výrobu kulis. Na všech společných setkáních při besídkách a dalších vystoupeních byla
velmi příjemná, milá a někdy až dojemná atmosféra. Vážíme si toho. Největší překvapení a nádherný
dárek dostaly naše děti už před Vánoci. Na zahrádce „vyrostla“ veliká prolézací sestava! Děkujeme
všem, kteří na ni přispěli, především hlavnímu organizátorovi panu Illnerovi.
Za MŠ přejeme všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok!
Lenka Jakoubková
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SOKOLSKÉ DĚNÍ_______________________________________________________
V sobotu 16.12 jsme pořádali Vánoční běh do Ameriky, kterého se zúčastnilo téměř padesát
běžců. Nejrychlejším běžcem na 5 km trati byl Jiří Čivrný ze Semil, druhý doběhl František
Vagenknecht z Nové Paky a třetí proběhl cílem Fikar Martin. V kategorii žen na 2,5km trati byla
nejrychlejší Jitka Čermáková z Turnova . Na pětisetmetrové trati byli nejrychlejší Filip Hanč a u dívek
Monika Kyselová . Všechny výsledky naleznete na www.sokolroztoky .
Fotbal
Rozpačitý podzim v krajské soutěži 1.B třídy prožili naši fotbalisté, kteří po 13 kolech soutěže
drží se 14 body desáté místo ze čtrnácti týmů. Začátek podzimu se nám vyvedl, získali jsme v něm
většinu bodů a po pátém kole jsme figurovali na druhém místě. Bohužel konec podzimní části
soutěže nám nevyšel a propadli jsme se po špatných výsledcích v posledních kolech až na desáté
místo. Stále nás trápí malá produktivita v útočné fázi a laciné góly, které dostáváme. Doufáme,
že v zimě kvalitně potrénujeme a řádně se připravíme na jarní boj o záchranu v soutěži .
Na výsledky mužů letos daly zapomenout týmy mladší a starší přípravky, kterým se
v podzimní části dařilo a pobraly řadu vítězství. Je škoda, že se v těchto věkových kategoriích nevede
tabulka. Starší přípravka uspěla i na halovém turnaji v Jilemnici, který vyhrála. Mladší přípravka
skončila na pěkném třetím místě.
Bohužel spojenému týmu mladších žáků Jilemnice/Roztoky se nedaří a po polovině soutěže
krajského přeboru je bez bodového zisku. Doufejme, že se jim na jaře v této náročné soutěži povede
lépe .
Společnému týmu dorostu, který je spojen s Jilemnicí, se opět daří a po podzimu vede okresní
přebor Jičínska.
Co nás čeká?
20. ledna bude Valná hromada TJ Sokol a 3.března se bude konat maškarní bál, na němž
zahraje Alibi Rock .
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří náš klub podporují a podílejí se na jeho chodu,
fanouškům za projevenou přízeň v roce 2017 a popřát jim klidné prožití vánočních svátků a mnoho
krásných chvil v roce 2018.
TJ Sokol Roztoky u Jilemnice

Obecní úřad – otevírací doba konec roku 2017_______________________________
Obecní úřad bude otevřen mezi svátky 27. 12. 2017 od 7.30 do 16 hod. Ve čtvrtek 28. a
v pátek 29. 12. bude zavřeno (pokud ale budete chtít požádat o vydání voličského průkazu, volejte
727 915 138, pracovnice OÚ se s Vámi domluví na termínu). Platby v hotovosti se budou přijímat do
27. 12. 2017 do 15 hodin.

Krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku!
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