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Roztocký zpravodaj 

                                                               
 

Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 

Vánoční vydání 
   

Uzávěrka dne: 18.12.2013  Odpovědná osoba: Osvald Süss, Jaroslav Šimůnek  číslo: 4/2013 

   Cena jednoho výtisku: zdarma 

 

 

Váţení spoluobčané, 

Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce, na které se těšíme společně se svými blízkými. 

Vánoce nejsou spojeny jen s nákupy a stresem, ale zejména i vánočním přáním, a tak mi dovolte, 

abych vyuţil této příleţitosti a nejenom našim občanům, ale Vám všem, Vašim rodinám a blízkým 

popřál jménem zastupitelstva obce radostné proţití vánočních svátků, nějaký dáreček, hodně pohody, 

klidu a zejména stálé zdraví, štěstí, ale i mnoho osobních a pracovních úspěchů v nastávajícím roce 

2014. O vánočních svátcích si lidé pod stromeček dávají dárky a snaţí se potěšit své nejbliţší. Všem 

přejeme, aby dostali to, po čem touţí, a aby se jim podařilo darovat to, po čem touţí ostatní. Doufám, 

ţe i toto vydání zpravodaje přispěje k vánoční pohodě. 

Ve zkratce bych si dovolil zrekapitulovat končící rok 2013, abychom si ucelili obraz toho, co se 

v naší obci událo. Začátek roku byl poznamenán nepříjemnou havárií kotelny v budově mateřské 

školky, kde vlivem elektrického zkratu došlo k poţáru. Celková škoda ve výši cca. 900 tis. Kč, byla 

plně hrazena pojišťovnou, a kompletně nové zařízení bylo uvedeno do provozu během cca. čtrnácti 

dnů firmou COMA, s. r. o.. Koncem března byla spuštěna výstavba kompostárny za kravínem firmou 

Obis, s.r.o, která byla financována Svazkem měst a obcí Jilemnicko. Její provoz byl díky zpoţděné 

dodávce techniky zahájen aţ v měsíci září. V květnu byly zahájeny zateplovací práce na objektu 

nákupního střediska, které prováděla firma Laušman a Malý s.r.o., a které byly pokračováním prací 

zahájených jiţ v roce 2012. Tyto práce byly částečně financovány z fondu OPŢP. Největší investicí 

letošního roku byla však dlouho plánovaná vestavba nové školní kuchyně v budově nákupního 

střediska. I přes některé nepředvídané skutečnosti byla stavba dokončena v termínu a nová jídelna 

byla otevřena první školní den. V průběhu této stavby se podařilo uspět s ţádostí o dotaci na 

zateplení budovy obecního úřadu u fondu OPŢP a vzhledem k tomu, ţe šlo o tzv. rychlou výzvu, 

musela být tato akce zahájena a ukončena v letošním roce. Práce úspěšně provedla firma - Havran 

Michal. V měsíci říjnu probíhaly rovněţ práce na opravě části komunikace ke kravínu, která byla jiţ 

dlouhou dobu v havarijním stavu. Prostředky na tuto opravu byly čerpány z programu obnovy 



2 
 

venkova přes svazek měst a obcí Jilemnicko a za finanční účasti ZOD Roztoky – Kruh. Rovněţ se 

podařilo čerpat dotaci z programu podpory jednotek poţární ochrany obcí libereckého kraje na 

výměnu vrat v budově hasičské zbrojnice. Práci provedla firma Dost, s.r.o v hodnotě cca. 150 tisíc 

korun. 

 S výjimkou vestavby školní kuchyně, byly na kaţdý projekt čerpány finanční prostředky 

z různých fondů a grantů. Získání a následné obhájení těchto prostředků není vůbec jednoduché a 

skrývá v sobě hodiny a hodiny práce, která ne vţdy je korunována úspěchem. Proto bych tímto chtěl 

poděkovat všem těm, kteří této problematice věnují svůj čas a důsledně plní své pracovní povinnosti.  

 

        Starosta obce Osvald Süss  

 

I přes značné zpoţdění, které bylo způsobeno, jak jiţ jsem 

zmínil, dodávkou techniky, bylo přece jen zahájení kompostování 

v naší obci opravdu úspěšné. Kontejnery se plnily pouze hmotou, 

která k tomu byla určena, a pořádek okolo sběrných nádob byl 

přímo ukázkový. Poděkování patří především Vám, občanům, kteří 

jste se do tohoto programu zapojili. A nebylo Vás opravdu málo. O 

tom svědčí foto z kompostárny, kde vidíte její plochu zaplněnou ze 

dvou třetin. Děkujeme. 

 

 

 
 

V současné době zajišťuje naše obec likvidaci odpadů ve velmi širokém spektru a umoţňuje tak 

našim občanům třídění širokého druhu komodit. Větší část obyvatelů této obce se snaţí poctivě 

vyprodukovaný odpad třídit a pomáhá tím sniţovat náklady potřebné na jejich likvidaci. Tímto jiţ 

tradičně prosíme ty, kteří se tohoto programu neúčastní, nebo se účastní jen v omezené míře, aby i 

oni svou snahu znásobili a přidali se k nám. Šetříme tím peníze nejen obci, ale i sobě. V letošním 

roce činily náklady nad rámec vybraných poplatků cca. 220 tis. Kč, které doplácela obec ze svého 

rozpočtu. I přes to, ţe svozová firma svoz a likvidaci odpadů na příští rok podraţí, zachováme 

poplatek na rok 2014 ve stejné výši. A proto „Třiďme odpad“  
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Zateplení budovy obecního úřadu probíhalo v měsících září – listopad. Při zednických pracích, které 

vyţadovaly vybudovat lešení kolem celé budovy, byla zároveň opravena střecha, která nebyla součástí 

rozpočtu pro zateplení. Vzhledem k tomu, ţe jsme chtěli co nejvíce přiblíţit vzhled budovy 

k původnímu stavu, byla příprava vcelku náročná. Výsledek musíte posoudit sami, ale podle 

připomínek občanů to 

nedopadlo aţ tak 

špatně. Pro porovnání 

přikládáme tyto 

fotografie. Historická 

je z obecního archivu, 

autor neznámý, ta 

dnešní pochází 

z fotoaparátu pana 

Psoty staršího. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           U starší fotografie si 

            můţete povšimnout 

           bohatého zdobení a  

           nápisu „Obecní dům“ 

           nad balkonem. Budova 

           byla dle dostupných 

           informací postavena 

           v roce 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V současné době také probíhají udrţovací práce na kostele sv. Filipa a Jakuba, jejímţ investorem 

je Římskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice za tiché podpory naší obce. Po výměně některých 

nosných částí krovu a trámoví, započaly práce na poškozeném stropu v hlavní lodi. Z důvodu 

značného poškození střešní krytiny a s tím spojeného zatékání do presbytáře, muselo být rovněţ 

přistoupeno k provizorní opravě střešní krytiny. Práce mohly být zahájeny díky finančním darům od 

spoluobčanů, kteří jiţ přispěli. V současné době stále probíhá veřejná sbírka trvající do 28. 2. 2014, 

díky které budou moci být tyto udrţovací práce v dohledné době dokončeny. Finanční pomoc můţete 

stále zasílat na účet č. 107-5616440277/0100, nebo zanést přímo na obecní úřad. Děkujeme všem, 

kteří svou pomocí přispěli nebo přispějí na obnovu této kulturní památky v naší obci. 
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Ţivotní jubilea 

Leden 

92 let, Vulterýnová Zdeňka, Roztoky u Jil. 229 

90 let, Kuţel František, Roztoky u Jil. 279 

89 let, Šír Josef, Roztoky u Jil. 93 

87 let, Kubát Josef, Roztoky u Jil. 281 

87 let, Šolcová Ludmila, Roztoky u Jil. 324 

81 let, Čermáková Antonie, Roztoky u Jil. 23 

80 let, Podzimek Jaroslav, Roztoky u Jil. 346 

Únor 

87 let, Kuţelová Jarmila, Roztoky u Jil. 125 

87 let, Zikešová Květoslava, Roztoky u Jil. 314 

83 let, Šolcová Marta, Roztoky u Jil. 141 

82 let, Horáčková Marie, Roztoky u Jil. 333 

82 let, Podzimek Otakar, Roztoky u Jil. 328 

82 let, Mečířová Věra, Roztoky u Jil. 191 

 

Březen 

86 let, Horáček Jiří, Roztoky u Jil. 333 

85 let, Grof Zdeněk, Roztoky u Jil. 71 

81 let, Janouch Blahoslav, Roztoky u Jil. 159 

80 let, Házová Libuše, Roztoky u Jil. 233 

80 let, Ing. Háze Milan, Roztoky u Jil. 233 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody. 

 

 

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 
     V tento vánoční čas bychom Vás rádi informovali o tom, jaké akce zatím u nás proběhly. Po 

slavnostním zahájení školního roku, mj. pasováním prvňáčků na ţáky naší školy, to bylo několik 

pravidelně se opakujících projektů – např. Poznej svou obec, svůj region či branný závod.  

     V říjnu se ţáci 8. ročníku zúčastnili testování COMDI, které jim má pomoci s volbou budoucího 

povolání a nasměrováním jejich profesní kariéry. Tento problém však momentálně nejvíce řeší ţáci 

9. ročníku, kteří budou muset v poměrně krátkém časovém horizontu podávat přihlášky na další 

vzdělávací instituce, a proto většina listopadových akcí směřovala právě k nim ve snaze toto 

rozhodování jim ulehčit. Navštívili burzu škol v Turnově, kde se mohli dopodrobna informovat o 

tom, jaké školy, učiliště, obory se jim momentálně nabízejí, co se od budoucích ţáků očekává, jaké 

musí splnit podmínky pro přijetí a s čím mohou počítat v případě, ţe se pro studium na dané škole 

rozhodnou. K tomuto účelu byla nasměrována ještě jedna akce tohoto měsíce, totiţ návštěva Úřadu 

práce v Jilemnici, kde se naši ţáci dozvěděli, o jaké profese je v současné době na trhu práce největší 

zájem, v jakých oborech se dá nalézt zaměstnání snadněji a kde naopak obtíţně. Aby měli 

nezkreslenou představu o svých schopnostech, absolvovali i testy SCIO, které poskytují celonárodní 

srovnání úrovně vědomostí a dovedností ţáků 9. ročníků. 
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     Ani sport a kulturu jsme však nezanedbávali - v listopadu i prosinci jsme se zúčastnili 

přehazované v Loukově, turnajů ve florbalu v Jilemnici, zhlédli jsme divadelní představení Maryša 

či vyposlechli velmi zajímavou přednášku o hadech a jejich chovu spojenou s názornou ukázkou. 

V plánu máme ještě filmové představení Letopisy Narnie v kruţském kině, tradiční vánoční besídku 

(mateřská školka 17. 12. a základní škola 18. 12. 2013) a oblíbené bruslení na zimním stadionu 

v Lomnici nad Popelkou.  

     Také učitelé nezaháleli, rozšiřovali si své profesní vědomosti účastí na různých školeních a 

seminářích, např. na semináři Vyuţití médií ve výuce dějepisu, akreditovaném MŠMT, který proběhl 

v budově ZŠ a MŠ J. Šíra v Horní Branné. V prosinci jsme téţ odeslali jiţ 3. monitorovací zprávu 

ohledně vyuţití peněz přidělených ze strukturálních fondů EU, jejíţ přílohou bylo 160 digitálních 

učebních materiálů (DUM) vytvořených našimi pedagogy. Po vánočních svátcích nás všechny čeká 

pololetní finiš, proto doufejme, ţe si dostatečně odpočineme a nabereme síly, aby výsledky byly co 

nejlepší. 

     Závěrem dovolte, abychom se s Vámi podělili o zdařilé slohové práce našich ţáků. Moţná nás 

mohou inspirovat k zamyšlení, zda se naše společnost dobře chová k těm, kterým vděčíme za vše, 

čím jsme – k našim rodičům, babičkám, dědečkům. Děti se pokusily zachytit, proč k nim rády chodí, 

co je na jejich návštěvách těší a proč jsou pro ně důleţití. 

     Vţdycky kdyţ k babičce a dědovi přijdu, dá mi babička kousek rebarborového koláče. Ten ona 

umí nejlíp. Kaţdý podzim jí pomáhám hrabat listí a jejich pes nám do něj skáče. Babička má psa 

Lorda, má totiţ hodně ráda psy. Uţ měla tři. Kdyţ jdu do dědovy dílny, můţu si tam něco vyrobit ze 

dřeva, zkusit uříznout prkno a podobně. Před zimou děda naskládá do garáţe dřevo aţ ke stropu, 

takţe nejmíň čtyři metry. Občas babičce předčítám z knih. A kdyţ je venku hezky, pomáhám jí na 

zahrádce nebo si hraju se psem Lordem. Kdyţ jsem tam přes noc, děda udělá oheň. A pečou se vuřty, 

a protoţe já je nerada, tak si opeču jablko. Babička má vţdy nějaké bonbóny, takţe mi dá. Většinou 

se ptá, co je ve škole, a učí se se mnou. Občas mi uvaří děda kapučíno. A s mámou si dá domácí víno 

z arónií. Babička má na zahradě pod javorem houpačku, takţe se na ní houpu. S dědou jsme jednou 

pekli „ Pejskův“ dort. Dali jsme do něj salám a šlehačku, kompot, bonbóny, rýţi … a kupodivu se 

dal jíst. U babičky na zahrádce mám zasazenou svoji kytičku, kterou jsem vypěstovala, roste tam 

paţitka a ta je hodně dobrá na chleba. S babičkou soutěţíme, kdo jí sní víc. S dědou chodím na 

procházky do lesa a stavíme z klacíků domečky. Mám babičku a dědečka moc ráda. (Šárka 

Šestáková, 5. třída) 

     Moje babička bydlí s námi v domě. Jsem za to velmi ráda. Chodím k ní velmi často. Koukáme 

spolu na filmy, které se líbí nám oběma. Kdyţ nevím, co s úkolem, tak babička je vţdycky hodná a 

poradí mi. Nepomáhá mi jen s úkoly, ale se vším. Mám babičku hodně ráda a jsem vděčná, ţe ji 

mám. Hrajeme spolu občas na počítači hru. Je to velká zábava. Babička mě naučila plést a spoustu 

dalších věcí. Nejvíc mě baví vyprávění o jejím dětství. Kde bydlela, do jaké školy chodila, a 

poslouchání je tak příjemné, ţe bych tam i usnula. Vţdycky, kdyţ přijdu domů, běţím ji hned 

pozdravit. Doma to má útulné a krásné, proto jsem tam ráda. Jednou za čas spolu zajdeme do 

knihovny. Náš společný koníček je čtení. Ve čtyři hodiny vyhlíţíme moji maminku. O Vánocích 

chodí k nám. Pomáhá nám obalovat řízky, pak spolu večeříme a poté rozbalujeme dárečky. Moji 

babičku baví luštění kříţovek a někdy luštíme spolu. Nejlepší je, kdyţ babička peče cukroví, protoţe 

to v jejím bytě krásně voní. Kdyţ někam s rodiči jedeme a nemohu proto vidět svůj oblíbený seriál, 

kdyţ se vrátíme, převypráví mi ho, protoţe nás baví koukat na stejné filmy a seriály. Kdyţ si babička 

povídá s maminkou a zasměje se a já sedím v pokoji a slyším, jak se směje, tak se usměji taky. Její 

smích se mi velmi líbí a jsem ráda, kdyţ se směje. S babičkou jsme toho spolu hodně zaţili. Jsem 
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ráda, ţe ji mám a ţe je taková, jaká je. Kdyţ vypnou proud, jdu k ní a povídám si s ní úplně o všem, 

o čem se dá. Nikdy bych jí za ţádnou jinou babičku nevyměnila. (Natálie Hofmanová, 6. třída) 

     Můj děda je moc hodný a mám ho velmi ráda. 

     Jako malou mě naučil jezdit na kole a plavat, měl se mnou obrovskou trpělivost, kterou rodiče 

neměli. Často jsem s ním chodila na koupaliště, chodili jsme na houby a o prázdninách jsem ho 

doprovázela i do práce.  

     Vzpomínám si, ţe kdyţ byla v Kruhu mlékárna, děda si mě bral s sebou, protoţe jsem nechtěla do 

školky. Byla jsem tam s ním celé dopoledne, malovala jsem si tam a také jsme spolu chodili 

kontrolovat různé věci. Na oběd jsem chodila na vrátnici k babičce. Ona tam totiţ hlídala, kdy 

přijede cisterna s mlékem. Měla tam jednu malou místnost s křeslem, stolem a televizí. Mě vţdycky 

bavilo podávat klíče. 

     S dědou ráda pracuju na zahrádce. 

     Vzpomínám si, jak mě naučil jezdit na kole. Přinesl mi kolo a sundal pomocná kolečka a drţel mě 

za sedátko. Kaţdou chvilinku jsem se ho ptala, jestli mě drţí a on říkal, ţe ano, ale přitom mě pustil a 

já jela … On se vrátil pro své kolo a jel za mnou, ale to jsme zjistila, aţ kdyţ jel vedle mě. 

     Také si vybavuju, jak mě naučil plavat. U kraje mi ukazoval, co mám dělat rukama a nohama. Po 

chvíli se mnou šel do hlubšího a já to zkoušela a ono to šlo. Plavala jsem. Kdyţ mě uviděla mamka, 

lekla se a chtěla mě vytáhnout. 

     Můj děda je super!  

(Lucie Lhotová, 7. třída) 

     Pěkné je, kdyţ babička s dědou pořádají táborák. Sejde se celá rodina a zpíváme české písničky. 

Nebo kdyţ na Vánoce přijdu do chodby a voní tam františek, kterého děda zapálil, připomíná si 

takhle vůně mládí. Baví mě, kdyţ s dědou stavíme bunkry, jak ze dřeva, tak ze sněhu. Miluju, kdyţ 

s babičkou pečeme perníčky a pak je zdobíme. (Nikola Líbalová, 8. třída) 

 

     Svého dědu jsem měla moc ráda, hlavně to, jak škádlíval babičku. Jelikoţ špatně viděl, tak se mu 

stávalo, ţe ztrácel věci a já jsem mu je pomáhala hledat, ale i tohle mě s ním bavilo. Také míval své 

rituály, např. si v půl osmé sednul k televizi a jedl u toho jablko. (Zuzana Hnyková, 9. třída) 
 

      S přáním klidného a radostného prožití vánočních svátků  

kolektiv žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 

Fotbalový podzim 
V dnešním článku bychom Vás rádi informovali nejen o výsledcích našeho muţstva, ale i o 

novinkách týkajících se fungování fotbalového klubu. 

Během podzimní části podávali naši fotbalisté kolísavé výkony, kdy sice dokázali porazit 

momentálně druhý celek Sokola Struţinec a třetí Jiskru Libštát, ale na druhou stranu však prohráli 

s předposledním celkem FC Víchovou a s posledním TJ Vysoké nad Jizerou.  I tak ale skončili na 

pěkném 5. místě se ziskem 22 bodů. 

Další pozitivní zprávou týkající se fotbalu je, ţe se nám po dlouhé době podařilo  zaloţit  fotbalovou  

přípravku a obnovit  činnost oddílu  ţáků a dorostu. Ti si pak sami zajistili spojení s Martinicemi a 

od příští sezony by se na našem hřišti měly hrát i zápasy dorostu. 

Chtěli bychom poděkovat hráčům a  všem, kteří se na chodu oddílů podílejí, obci a sponzorům za 

jejich finanční a materiální podporu. A také fanouškům za jejich přízeň. Příznivce Sokola Roztoky u 

Jilemnice také zveme na valnou hromadu, která se bude konat 25.ledna 2014 od 15 hodin 

v sokolovně. 

Přejeme Vám klidné a pohodové proţití vánočních svátků  a v novém roce se těšíme s Vámi na hřišti 

na shledanou.      TJ Sokol Roztoky u Jilemnice 
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Tabulka  

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK 
(Prav) 

 
 

1. SK Jívan Bělá 14 9 2 3 36: 21 29  
( 8) 

 
 

2. Sokol Stružinec 13 9 0 4 48: 17 27  
( 6) 

 
 

3. Jiskra Libštát 13 9 0 4 40: 21 27  
( 6) 

 
 

4. FC Lomnice B 13 7 3 3 43: 26 24  
( 6) 

 
 

5. Sokol Roztoky 14 7 1 6 27: 27 22  
( 1) 

 
 

6. SK Studenec 13 6 3 4 28: 22 21  
( 0) 

 
 

7. Sokol Bozkov B 13 7 0 6 30: 49 21  
( 0) 

 
 

8. FK Košťálov B 13 6 1 6 28: 22 19  
( -2) 

 
 

9. Sokol Horní Branná B 13 5 3 5 32: 30 18  
( 0) 

 
 

10. Sokol Nová Ves 13 5 1 7 27: 37 16  
( -2) 

 
 

11. Sokol Mříčná 14 5 0 9 30: 42 15  
( -3) 

 
 

12. SK Malá Skála 14 4 1 9 16: 39 13  
( -8) 

 
 

13. FC Víchová 13 3 1 9 22: 37 10  
( -8) 

 
 

14. TJ Vysoké nad Jizerou 13 3 0 10 17: 34 9  
(-12) 

 

 

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŢEB V ROZTOKÁCH U JILEMNICE: 
 

 

 
Neděle, 22. prosince  4. NEDĚLE ADVENTNÍ    9:30- mše sv. 

Úterý, 24. prosince    ŠTĚDRÝ DEN      22:00 – mše sv. 

Středa, 25. prosince    BOŢÍ HOD VÁNOČNÍ    9:30 – mše sv. 

 Čtvrtek, 26. prosince    SV. ŠTĚPÁNA     9:30 – mše sv. 

Neděle, 29. prosince   SVÁTEK SV. RODINY    9:30- mše sv. 

Úterý, 31. prosince     PAM. SV. SILVESTRA    15:00 – mše sv. 

Středa, 1. ledna 2014 SLAVNOST MATKY BOŢÍ, PANNY MARIE 9:30- mše sv. 

Neděle, 5. ledna 2014 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ   9 : 30- mše sv.. 
 

 

Radostné a poţehnané vánoční svátky 
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Obec Roztoky u Jilemnice v roce 2012 a 2013 realizovala projekt podpořený fondy evropské unie 

s názvem „Sníţení energetické náročnosti a instalace TČ multifunkčního domu v Roztokách u 

Jilemnice“. Cílem projektu bylo sníţení energetické náročnosti budovy objektu, který slouţí jako 

školní jídelna a samoobsluha. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s izolačními trojskly, 

zatepleno obvodové zdivo a střecha objektu včetně nové hydroizolace a instalováno tepelné čerpadlo 

typu „vzduch – voda“ o výkonu 34 kW. Z celkových nákladů akce ve výši cca 4,52 mil. Kč byla 

z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 1,679 mil. Kč, ze Státního fondu 

ţivotního prostředí částka ve výši 99 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám 

nákladů za vytápění a ke sníţení spotřeby energie o cca 243 GJ tepla, coţ odpovídá úspoře 114 tun 

CO2. 
 

 

 

 
Obec Roztoky u Jilemnice v roce 2013 realizovala projekt podpořený fondy evropské unie s názvem 

„Sníţení energetické náročnosti OU Roztoky u Jilemnice“. Cílem projektu bylo sníţení 

energetické náročnosti budovy obecního úřadu. Na objektu byla instalována část dosud 

nevyměněných oken, zatepleno obvodové zdivo a stropy. Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,17 

mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 1,39 tis. Kč, ze Státního 

fondu ţivotního prostředí částka ve výši 82 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným 

úsporám nákladů za vytápění a ke sníţení spotřeby energie o cca 163 GJ tepla, coţ odpovídá úspoře 

53 tun CO2. 

 

 

Oznámení 

Na duben připravuje paní Václava Buryánková výstavu v zasedací místnosti obecního úřadu s 

názvem: Co zbylo po našich babičkách -  Krajky, výšivky 

                                                                                                      

Datum a čas upřesníme v dalším vydání zpravodaje 

 


