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Záběry z drakiády na Velké Ledské

Na Malé Ledské taky létali draci
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Z P R Á V Y  A  I N F O R M AC E
Z  O B E C N Í H O  Ú Ř A D U

ještě letos stihnout vybudovat. Na další 
sezónu bude připraveno!

Na sběrném dvoře byl zahájen od
1. listopadu zimní provoz. Je otevřeno 
v úterý od 14 do 15 hodin a v sobotu 
od 9 do 10 hodin.

Na I. etapě kanalizace máme povolen 
na 1 rok zkušební provoz. Protože cel-
ková cena stavby byla nižší, než byl roz-
počet, budeme cca 150 až 200 tisíc Kč 
z dotace, kterou jsme obdrželi od Krá-
lovéhradeckého kraje, vracet zpět.

Máme požádáno o dodatečné povolení 
chodníku na Malé Ledské od Vojtíš-
kových k Míkovým. Čekáme na po-
volení stavby chodníku od Míkových 
k zastávce autobusu. Před zahájením 
jeho výstavby budeme muset nejprve 
v těchto místech dokončit stavbu ka-
nalizační stoky.

Štěpkovač a čelní nakladač, které bu-
dou využívány hlavně na kompostárně 
a na které jsme také obdrželi dotaci 
od Královéhradeckého kraje, budou 
dodány ještě v letošním roce.

Asi si všichni ještě pamatujete, jak v mi-
nulém volebním období zastupitelé 
SNK Hřibiny, Ledská, Paseky postup-
ně odstupovali ze Zastupitelstva Obce 
Hřibiny-Ledská, takže více než půl roku 
měla naše obec jen 5 zastupitelů. Bohu-

Vážení spoluobčané,
je zde opět čas informovat vás o dění 
v našich obcích.

Jak si jistě většina z Vás všimla, dět-
ská hřiště jsou již dokončena a už byla 
mnohými dětmi vyzkoušena. U vstupu 
na každém hřišti je vyvěšen provozní 
řád. Žádáme o jeho dodržování. Hlav-
ně prosíme, aby na tato hřiště necho-
dila domácí zvířata a byl zde udržován 
pořádek. Rodiče zejména malých dětí 
si musí uvědomit, že mají odpovědnost 
za svoje děti i na těchto hřištích.

Vybrali jsme novou účetní obce p. Ko-
lářovou, která nastoupí od 1. 1. 2015. 
Nyní navštěvuje účetnický kurz. Po ná-
stupu na ni čeká mnoho práce. P. Kud-
láčková končí na konci února 2015, pak 
bude pomáhat podle potřeby (na zá-
kladě dohody). Chci jí za všechnu její 
práci, kterou pro naši obec vykonala, 
moc poděkovat.

Výběrové řízení na nákup svozové tech-
niky (automobil, kontejnery, nástav-
ba na auto a popelnice na bioodpad) 
je ukončeno. Popelnice na bioodpad 
(240 l) a kontejnery (1100 l) už máme 
ve svém vlastnictví a ostatní věci bu-
dou dodány do 15. prosince.

Stavba WC na Pasekách je pod stře-
chou, jsou instalovaná okna a dveře. 
Záleží na počasí, co všechno se podaří 
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žel se po podzimních volbách situace 
moc nezměnila. Na veřejném zasedá-
ní, které se konalo 3. prosince, podali 
zastupitelé z tohoto sdružení se slovy 
„budou nové volby“ opět své rezignace 
na posty členů zastupitelstva obce Hři-
biny-Ledská. Nezbývá nám než čekat, 
zda se jejich slova naplní nebo ne.

Protože se rychle blíží svátky, které pro 
většinu z nás znamenají klid, lásku, po-
hodu v kruhu rodiny a přátel, dovolte 

mi, abych Vám popřála jménem svým 
i celého Obecního úřadu vánoční svátky 
plné rodinného štěstí a jiskřiček překva-
pení v očích vašich dětí, do nového roku 
hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky a úspě-
chů v osobním i pracovním životě.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat 
všem, kteří naše sdružení Občané pro 
obec, SNK podpořili v říjnových vol-
bách. Moc si jejich podpory vážíme!

Eva Potočková, starostka obce

Kandidát 1. kolo 2. kolo 

íslo p íjmení, 
jméno, tituly v k 

Politická 
p íslušnost Povolání Bydlišt  

hlasy % hlasy % 

3 Antl Miroslav 
JUDr. 

59 BEZPP senátor Hradec 
Králové 

16 799 41,12 10 823 59,76 

Volební a navrhující strana SSD (použity údaje SÚ) 

VÝSLE D KY VOLE B

DO ZASTUPITE LSTVA OBCE H ŘI B I NY-LE D SKÁ

Kandidátní listina č. 1 „Občané pro obec, SNK 

Zvolení kandidáti věk politická příslušnost počet hlasů Pořadí
Šéblová Marta, Ing. 35 BEZPP 111 1.
Doskočilová Martina 32 BEZPP 108 2.
Potočková Eva 49 BEZPP 106 3.
Kubíček Martin, Bc. 39 BEZPP 103 4.

Kandidátní listina č. 2 „SNK Hřibiny, Ledská, Paseky“

Zvolení kandidáti věk politická příslušnost počet hlasů Pořadí 
Libotovský Aleš 30 BEZPP 118 1.
Klapal Jaroslav 57 BEZPP 113 2.
Vanický Josef, Ing. 66 BEZPP  90 3.

VÝSLE D KY VOLE B DO SE NÁTU PARLAME NTU ČR

Obvod: 48 – Rychnov nad Kněžnou
Výběr: senátoři zvoleni v 2. kole dle čísla
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.01/2014

ZE DNE 4. 11. 2014

Obecní zastupitelstvo:

 1. Schvaluje ověřovatele zápisu Šéb-
lovou Martu, Vanického Josefa 
a zapisovatele Kudláčkovou Jitku.

 2. Schvaluje program dnešního jed-
nání.

 3. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 
zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn.

 4. Schvaluje veřejný způsob volby 
starosty a místostarosty.

 5. Volí starostou obce Hřibiny-Led-
ská Evu Potočkovou.

 6. Určuje počet místostarostů obce 
Hřibiny-Ledská - 1

 7. Zřizuje fi nanční výbor, kontrol-
ní výbor a kulturní výbor, každý 
z nich bude mít tři členy.

 8. Volí předsedou fi nančního výboru 
Martinu Doskočilovou.

 9. Volí předsedou kontrolního výbo-
ru Martu Šéblovou.

 10. Volí předsedou kulturního výboru 
Marii Zaňkovou.

 11. Volí členy fi nančního výboru Vác-
lava Flégla a Pavla Hovorku.

 12. Volí členy kontrolního výboru Jiří-
ho Šimerdu a Josefa Vanického.

 13. Volí členy kulturního výboru Jitku 
Kudláčkovou a Marii Markovou.

 14. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanoví 

měsíční odměny za výkon jednot-
livých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto:

 
 místostarosta 8.813,- Kč
 předseda výboru 1.060,- Kč
 člen výboru 750,- Kč
 člen zastupitelstva
 bez dalších funkcí 460,- Kč
 
15. v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 

2 písm. n) zákona o obcích stanoví:
  že měsíční odměny za výkon funkce

neuvolněného člena zastupitelstva 
se budou poskytovat od 5. 11. 
2014.

  V případě nastoupení náhradníka 
na uvolněný mandát bude odmě-
na náležet od následujícího dne 
po dni složení slibu.

  V případě personální změny v ob-
sazení jednotlivých funkcí, tj. v pří-
padě nového zvolení do funkce 
(místostarosty, předsedy výboru, 
člena výboru) bude odměna ná-
ležet od následujícího dne po dni 
zvolení do této funkce.

 16. Volí zástupce do DSO Obecní 
voda – starostu a místostarostu.

 17. Volí zástupce do DSO Orlice – 
starostu.

 18. Schvaluje změnu rozpočtu č. 3 
obce Hřibiny-Ledská na rok 2014:

  příjmy po úpravě CELKEM:
  4,416.316,- Kč
  výdaje po úpravě CELKEM: 
  14,116.316,- Kč
 19. Schvaluje a ukládá starostovi pode-

psat s ČEZ Distribuce, a.s. smlou-
vu o uzavření budoucí smlouvy 
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o zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti a smlouvu o právu pro-
vést stavbu č. IV-12-2012566/
VB/2 Hřibiny-Ledská, Paseky, 
3121, Voxová – Knn.

 20. Schvaluje a ukládá starostovi pode-
psat s ČEZ Distribuce, a.s. smlou-
vu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti č. IV-12-2011149/
VB/1, Hřibiny, p.č. 3028/2, p. Li-
botovský – úprava NN.

 21. Schvaluje a ukládá starostovi pode-
psat s Městem Kostelec nad Orlicí 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění 
a poskytování pečovatelské služby 
pro občany Obce Hřibiny-Ledská 
a o přidělování bytů v domech 
s pečovatelskou službou v Kostelci 
nad Orlicí občanům Obce Hřibi-
ny-Ledská. 

 22. Schvaluje a ukládá starostovi obce 
podepsat s Miloslavou Zilvarovou 
smlouvu DPS 03/2014.

 23. Schvaluje poskytnutí příspěvku 
na osobní asistenci k dítěti Kateři-
ně Kašparové (asistence v MŠ Láň 
Rychnov nad Kněžnou) na rok 
2015 ve výši 5.000,- Kč.

 24. Neschvaluje žádost V. Kovaříčko-
vé o pronájem místnosti na provo-
zování živnosti.

 25. Neschvaluje nabídku P. Bubeníka 
na odkup akcií ČSAD BUS Ústí 
nad Orlicí, a.s.

 26. Schvaluje datum příštího zasedání 
3. 12. 2014 od 18 hod.

 27. Bere na vědomí informace sta-
rosty.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HŘIBINY-LEDSKÁ:

Č.02/2014

ZE DNE 3. 12. 2014

Obecní zastupitelstvo:

 1. Schvaluje ověřovatele zápisu 
Martinu Doskočilovou, Jaroslava 
Klapala a zapisovatele Jitku Kud-
láčkovou.

 2. Schvaluje program dnešního jed-
nání: 

   1. Zahájení 
   2. Kontrola usnesení 1/2014
   3. Volba místostarosty 
   4. Zpráva kulturního výboru
   5. Ostatní
   6. Informace starostky
   7. Diskuze
   8. Závěr

 3. Bere na vědomí zprávu o plnění 
usnesení č. 1/2014.

 4. Volí místostarostou obce Hřibiny-
-Ledská – p. Martina Kubíčka.

 5. Bere na vědomí zprávu kulturní-
ho výboru.

 6. Schvaluje poskytování věcných 
darů při životních výročích (75, 81 
a výše) v ceně 300,-Kč a při ku-
latých životních jubileích (70, 80, 
90...) 500,- Kč od 1. 1. 2015.

 7. Schvaluje provedení fyzické a do-
kladové inventarizace majetku obce 
za rok 2014 od 2. 1. 2015 do 25. 1. 
2015 a složení inventurní komise- 
předseda M. Kubíček, členové –
J. Šimerda, A. Koričanský
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SB Ě RNÝ DVŮR 

V lednu letoš-
ního roku byl 
v naší obci zahájen provoz sběrného 
dvora, který slouží ke sběru a shroma-
žďování např. velkoobjemových a ne-
bezpečných odpadů, pneumatik, skla, 
papíru a plastů atd., které sem mohou 
odkládat nejen občané naší obce ale 
také občané sousedních obcí Libel, 
Lično, Olešnice, Čestice a městyse
Častolovice. Kromě toho je zde zajiš-
ťován zpětný odběr elektrozařízení.
Návštěvníci sběrného dvora si určitě 
všimli kamerového systému, který je 
zde od září nainstalován a 24 hodin 
denně dohlíží na dění ve sběrném dvo-
ře. Pro zkvalitnění stávajícího místa 
zpětného odběru a zvýšení jeho zabez-
pečení, s ohledem na zpětný odběr vy-
sloužilých elektrozařízení, získala naše 
obec na pořízení tohoto kamerového 
systému a typizovaného plechového 
skladu v rámci projektu „Komplexní 
zajištění zabezpečení sběrného dvo-
ra“ od společnosti ASEKOL fi nanční 
podporu ve výši 20.000,- Kč. Obec tím 
rozšířila skladovou kapacitu vyřaze-
ných elektrospotřebičů a zvýšila ochra-

 8. Souhlasí s poskytnutím úhrady 
prokazatelné ztráty za autobusový 
spoj na Paseky č. 660218/47 na zá-
kladě smlouvu s Královéhradec-
kým krajem o poskytnutí příspěvku 
k úhradě ztráty z provozování do-
pravní obslužnosti na části území 
Královéhradeckého kraje od 15. 12.
2014 do června 2015.

 9. Schvaluje vyplacení odměn za-
městnancům a účetní obce ve výši 
4.000,-Kč.

 10. Schvaluje provedení nejnutnějších 
oprav na domě čp. 27 a pak jej opět 
nabídnout k prodeji.

 11. Na základě znalosti trhu a zku-
šeností s kontejnery na sběrném 
dvoře schvaluje jako dodavatele 
3 ks kontejnerů hákových AVIA 
s odklopnou střechou fi rmu KO-
VOVÝROBA-Michalis Kačaras, 
U Norkárny 134, 790 81 Česká 
Ves a ukládá starostce podepsat 
smlouvu s touto fi rmou na dodáv-
ku výše uvedených kontejnerů.

 12. Bere na vědomí nový ceník pro 
projednání přestupků a souhlasí 
s uzavřením nové veřejnoprávní 
smlouvy s Městem Kostelec nad 
Orlicí.

 13. Schvaluje datum příštího zasedání 
29. 12. 2014 od 18 hod.

 14. Bere na vědomí informace sta-
rosty.

Skládka na Velké Ledské
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nu sběrného dvora proti vandalismu, 
vniknutí cizích osob a proti možným 
krádežím zde uložených odpadů.
Jak kamerový systém v náročném po-
slání obstojí, ukáže až čas. Zatím fun-
guje na jedničku, stejně jako spolupráce 
s kolektivním systémem ASEKOL, 
který zajišťuje zpětný odběr vyslouži-
lých elektrospotřebičů a každoročně 
podporuje projekty měst a obcí, které 
slouží ke zkvalitnění recyklace elektro-
spotřebičů.

Eva Potočková

POD Ě KOVÁNÍ

KRÁLOVÉ H RAD ECKÉ MU 

KRAJI

Jak jsme Vás 
již informovali, 
byla dokončena 
I. etapa kanalizace. Naše obec získala 
na tuto akci dotaci z rozpočtu Králové-
hradeckého kraje z programu „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti vodního hos-
podářství (zásobování pitnou vodou 
a odkanalizování) obcí do 2000 obyva-
tel“ dotaci ve výši 5 255.000,-Kč.
V částech Velká Ledská a Paseky se po-
dařilo dostavět kanalizační stoky, vybu-
dovat dočišťovací nádrže, které budou 
sloužit k dočištění již předčištěných 

komunálních odpadních vod. Za těmi-
to dočišťovacími nádržemi jsou ještě 
umístěny mokřady, jež budou sloužit 
hlavně k zachycení vod (převážně deš-
ťových) a také budou mít příznivý vliv 
na další čištění odpadních vod.
Děkujeme Královéhradeckému kraji 
za fi nanční podporu, bez které by se 
nepodařilo tento projekt zrealizovat.

Eva Potočková

VYH LÁŠE NÍ SOUTĚ ŽÍ

ZA LETOŠNÍ ROK

V letošním roce vyhlásil Obecní úřad 
Hřibiny-Ledská dvě soutěže, které 
byly v listopadu vyhodnoceny a v pá-
tek 28. listopadu došlo na Obecním 
úřadu k předání ocenění v podobě di-
plomů, dárkových košů i symbolické-
ho „kvítku“.

„Přišlo jaro do vsi“ 
Soutěž o nejhezčí velikonoční výzdobu 
„Přišlo jaro do vsi“ má svého jedno-
značného vítěze – Blanku Francovou.

„Nejkrásnější kvítek“ 
V soutěži o nejlepšího pěstitele květin 
„Nejkrásnější kvítek“ bylo posouzení 
vašich záběrů složitější a rozhodování, Pohled na nádrže u Pasek

Vítězná velikonoční výzda 
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i když anonymní, opravdu těžké. Ka-
ždý zaslaný obrázek květin měl svou 
osobitou krásu, každý by si zasloužil 
vyhrát a snadno by se z nich vytvoři-
la celá květinová galerie. A šikovných 
pěstitelů kytiček máme v našich vesnič-
kách mnohem víc než jen tři. Nakonec 
bylo rozhodnuto takto:
 1. místo kvetoucí kaktusy
  Adolfa Koričanského
 2. místo   květinové zátiší
  Věry Zaňkové
 3. místo rozkvetlý durman
  Majky Markové

Naše poděkování patří všem účastní-
kům soutěže.
Záběry z předání ocenění si můžete prohléd-
nout na vnitřní zadní straně obálky. 

Za kulturní výbor Marie Zaňková

VE 4.  ČTVRTLETÍ

ROKU 2014

SLAVILI

Micherová Věra ML  81 let
Šimerda Jiří VL 81 let
Volná Milada ML 82 let
Štěpánová Zdenka ML 87 let
Zaňková Milada ML 88 let            
Krišťák Jan ML 75 let
Kubcová Eva ML 70 let

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a spokojenost.

NAROD I LI SE

Daniel Matějka Pa
Ať Vám dětičky dělají radost.

Z NAŠICH ŘAD

OD E ŠLI 

Marie Jirušková Hr
Zemřela dne 31. 10. 2014 ve věku 87 let

Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

POČET OBYVATE L 

Počet obyvatel k 30. 11. 2014
je  354 osob, průměrný věk 39,248 let.

Rozdělení:

 – dospělí: muži 141
  ženy 139
 – děti 15-18 let: chlapci 4
  dívky 2
 – mladší děti: chlapci 34
  dívky 34

Ocenění v soutěži o nejkrásnější kvítek 
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Z  Č I N N O ST I  S P O L K Ů

CARP TEAM O.S.

H ŘI B I NY-LE D SKÁ-PASE KY

Vážení spoluobča-
né, dovolte, abych 
vás pozdravil jménem našeho spolku 
Carp team. 

Sezóna již skončila, ale naše práce pro 
vás nikoliv. Musíme ještě dokončit 
stavbu sociálek na Pasekách a zajis-
tit spoustu dalších prací. 

Štěpánská zábava 
Pak nás čeká Štěpánská zábava, 
na které bude hrát skupina A-Team 
z Hradce Králové. Tímto vás všechny 
srdečně zveme a doufáme, že se budete 

bavit stejně dobře, jako na posvícení, 
které jsme pro Vás také připravili. Jen 
ta účast nebyla nejlepší, prodalo se 51 
vstupenek. 

Nohejbal
V prosinci, lednu, únoru i březnu 
máme k dispozici každý týden 
ve středu hodinu v hale v Česticích 
na nohejbal. Kdo bude mít zájem, tak 
předem potvrdí účast na mém mailu, 
který je uveden na konci článku. 

Posezení se sousedy 
Dále pro Vás chystáme na příští sezó-
nu klasická posezení se sousedy a s tím 
spojené opékání.

Dětské rybářské závody 
Další připravovanou akcí je II. ročník 
dětských rybářských závodů, které 
chceme udělat na začátku léta, a pokud 
se na výroční schůzi domluvíme, mož-
ná že bude i III. ročník , který by měl 
být na konci léta. 

Příjďte mezi nás
Dovolte mi také oslovit ty z vás, kteří 
by měli zájem vstoupit do našeho spol-
ku a pomoci nám při našich aktivitách. 
Není nás mnoho, takže uvítáme každé-
ho, kdo by měl zájem. 
Výroční schůze není do dnešního dne 
naplánována, a tak další informace 
s kalendářem plánu akcí na příští rok 
budou otištěny dodatečně, nebo uve-
deny v příštím čísle Obecních listů.Z dostavby sociálního zázemí na Pasekách
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Na závěr mi dovolte poděkovat těm, 
kteří Carp teamu nejvíc pomohli (Šimi, 
Pitras, Lihor, Bufet, Michal), byly mezi 
nimi i ženy (Stifl erka, Monča, Majka). 
Doufám, že se vám články v listech 
ode mne líbily, a proto si dovolím zů-
stat i nadále tiskovým mluvčím našeho 
spolku. Samozřejmě - pokud byste měli 
nějaké návrhy, co uspořádat, jaké akce 
nebo cokoliv jiného, nebojte se mne 
oslovit. Rád si Vás vyslechnu, a pokud 
to bude dobrý nápad a bude to v našich 
silách, zrealizujeme to.
Ještě ta slíbená e-mailová adresa:
kralovic@seznam.cz 

Za celý Carp team 
Vám všem přeji 
hezké a klidné
Vánoce
a do nového roku hodně lásky,
štěstí a hlavně zdraví. 

Roman Kralovič

ČE SKÝ SVAZ ŽE N

D RAČÍ OD POLE D NE

NA MALÉ LE D SKÉ

Letošní drakiádu na hři-
šti v Malé Ledské zor-
ganizovaly naše ženy 
v sobotu 4. října 2014. 
Do pouštění draků se vrhly všechny 
věkové kategorie – od mrňousů po vět-
ší děti, rodiče i prarodiče. Pro někoho 
to byl docela velký (někdy i marný) boj 
s drakem, pro ty zdatnější zase naopak 
brnkačka. 

Fakt je, že jistou výhodu měli draci 
mohutnější a dokonalejší konstrukce. 
A opět se potvrdilo, že kdo umí, ten 
umí - a dokáže svého draka navigovat 
s přehledem a třeba se u toho i posadit 
a zlehka pozorovat dění kolem sebe – 
Zdeněk určitě ví, o kom je řeč. 
Kluci, holky i dospěláci na hřišti se 
naopak docela naběhali a zapotili, pro-
tože vítr tam nefoukal zrovna ideál-
ně, a dostat draka do vyšších sfér byla 
opravdu fuška. Pár dračích navigátorů 
využilo lepších povětrnostních podmí-
nek na vedlejším poli, kde už se drakům 
ve výšinách docela líbilo. Jenže tam se 
každý nevydal, a tak někteří z nás svůj 
zápas s drakem vzdali a nakonec jen 
s obdivem pozorovali ty třepetající se 
potvůrky na obloze.

Drakiáda
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Občerstvení jsme tentokrát omezili 
na dodržení pitného režimu a odměnu 
pro dítka, případně lehkou svačinku 
z vlastních zásob. Po skončení hrátek 
s draky si dětičky pod dozorem dospě-
láků otestovaly nové prvky na hřišti 
- houpačky, prolézačku a kolotoč i špl-
hadlo s klouzačkou. A krásně se přitom 
vyřádily.
Nutno dodat, že počasí přálo dětským 
hrám na hřišti téměř po celý říjen. I ti 
draci tam byli k vidění v dalších dnech, 
kdy už se jejich pouštění dařilo lépe 
a určitě všem. Taky si tady své draky 
vyzkoušely další děti a rodiče, kteří 
dračí přehlídku v původním termínu 
nestihli. Takže se dá říci, že letošní dra-
kiáda se nám vlastně o nějaké to odpo-
ledne protáhla.

Za ČSŽ Marie Zaňková a Alena Pajorová

Drakiáda

H ŘI B I NY PŘIVÍTALY

MI KULÁŠE 

Píši č lánek ještě 
za tepla. Stále totiž 
cítím tu čertovskou 
síru, ale taky vidím 
i překrásného Anděla 
a hodného Mikuláše.
Nazvala bych to už 
tradiční akcí ČSŽ, která má stále mno-
ho příznivců.
Mikuláš a jeho družina k nám zavítali 
v pozdních odpoledních hodinách dne 
6. prosince 2014.
Celým odpolednem nás provázely zná-
mé (hodné) čertice Alenka Pajorová 
a Martina Doskočilová.
Na začátku programu nám čertice Mar-
tina vyprávěla příběh o dvou zlobivých 
dětech, které zlobí, neuklízí si a neučí 
se. Jejich maminka (Alenka) z nich byla 
už nešťastná, nevěděla si už rady.
Ale čeho je moc, toho je příliš. A tehdy 
se to stalo...
Vytí vlků natáhlo do sálu chlupaté, še-
redné a sírou smrdící čerty, kteří řádi-
li a ty neposlušné děti chtěli vtáhnout 
k nim do pekla... ale co to??? Zvonící 
kostelní zvony čerty zastavily v jejich 
dovádění. Do sálu vešel Mikuláš s krás-
ným Andělem. Čerty zahnal do jejich 
pelechu, a tak ty zlobivé děti před 
peklem zachránil. Úžas a radost byla 
na přítomných dětech vidět, vždyť Mi-
kuláš je hodný a spravedlivý pán. A ko-
nečně je opět tady...
Přivítal se s námi, a protože pospíchal 
i jinam, nečekal a hned si začal vyvolávat 
děti. Některé mu řeklo básničku, někte-
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Loučení s Mikulášem

Tady se čtou hříchy

ré zazpívalo. Ale pozor, některé ty děti 
měly i hříchy - ten málo jí, ten si neuklízí, 
ten zase nechce pomáhat rodičům atd. 
A to se čertům líbilo, chtěli přece jen 
někoho ulovit, ale opět zasáhl Mikuláš 
a dal dětem ještě šanci se napravit. An-
děl je pak obdaroval balíčkem sladkostí.
Čerti vystrkovali rohy dál, jenže platné 
jim to moc nebylo, brzo je Mikuláš po-
slal zpátky tam, kam patří.
Bohužel i Mikuláš měl před sebou ještě 
dlouho cestu, i on musel odejít.
Pár záběrů z fotoaparátu, podání ruky 
a s písní „Dobře končí každý příběh“ 
se s námi Mikuláš a anděl rozloučili.
Ale nemějte strach, slíbil, že za rok 
k nám opět zavítá.
Děti byly spokojené, musím ale říct, že 
některé i dost vystrašené, i pár slziček 
se uronilo.
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Ale zlo bylo přece jen zažehnáno!
Odpoledne se vydařilo, spokojenost 
snad také byla. A my, vaše dvě čertice, 
se již teď na Vás opět těšíme!
Přejeme Vám úspěšné dny v roce 2015. 
Smíchem nešetřete, zdraví opatrujte. 
A přijďte zase mezi nás, máme Vás rády!

Ráda bych poděkovala sponzorům 
této akce:

Obec Hřibiny-Ledská
Tomacon Hřibiny, p. Žabková
ČSŽ Hřibiny-Ledská

A všem kdo se na připravované akci 
jakkoliv podíleli. Vážíme si toho. 
Děkujeme za Váš čas a energii.
Mikuláš: Tomáš Vik
Anděl: Hanka Luhová
Čerti: Petr a Pavel Kubcovi a Lenka 
Hrobařová
Neposlušné děti: Terezka Kubcová
a Filip Boháč
Maminka a zároveň moje kolegyně 
čertice: Alenka Pajorová

Za ČSŽ Martina Doskočilová

Chtěla bych Vám všem
srdečně popřát 

krásně prožitý čas vánoční,
pod stromečkem spoustu 

dárečků
a mnoho splněných přání.

Prožijte bujarý Silvestr
a v novém roce 2015

mějte hlavně pevné zdraví, 
mnoho štěstí, lásky,

životního elánu, optimismu
a v neposlední řadě

osobních i pracovních
úspěchů.

Těším se na další spolupráci
a vaši účast.

Za spolek ČSŽ Alena Pajorová

Zábava a činnost
dělají hodiny krátkými.

Autor: William Shakespeare

Rozdávala se i čertovská jablíčka
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Ani letos nám počasí moc nepřálo, ale 
výdrž krotitelů draků byla až nepocho-
pitelná a pár draků se nakonec k nebi 
vzneslo.
Malování na obličej si nenechaly děti 
ujít a opravdu to byla pestrobarevná 
podívaná, některé děti si s maminka-
mi vyrobily dráčka na památku nebo 
vymalovaly omalovánky. Děkujeme 
všem, kteří se zúčastnili a pomohli 
s přípravami, vařením i se soutěžemi.

Za SDH Ledská Radka Dvořáková

SD H LE D SKÁ

D RAKIÁDA

NA VE LKÉ LE D SKÉ

Letos se drakiáda na Vel-
ké Ledské konala 18. 10. 
2014.
Začínala již v dopoled-
ních hodinách a pro 
všechny účastníky bylo zajištěno ob-
čerstvení. Na výběr jsme měli guláš, 
špízy a samozřejmě i pochoutky z udír-
ny, pro děti bylo zajištěno občerstvení 
zdarma, sponzorované SDH Ledská. 
Připravené soutěže přilákaly děti i ně-
které dospělé. Vyzkoušeli si hasičský 
útok, střelbu ze vzduchovky, chytání 
ryb, kuželky a další. Děti za splněné 
soutěže obdržely sladkou odměnu a ra-
zítko. Za splnění všech úkolů pak do-
staly diplom a medaili. 

Drakiáda

Drakiáda
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veliký krásný lišák. Pestrou tombolu 
na chatě pak kromě dalších cen zdobi-
li především 2 ušáci, několik divokých 
kachen a bažantů. Výsledky honu do-
kládají dobrou kázeň všech účastníků, 
dobré vedení lovu, ale také práci hon-
ců i loveckých psů, hlavně jezevčíků, 
díky kterým se na další den povedlo 
ulovit ve stejné lokalitě další, tedy již 
třetí lišku. Opět se jednalo o velikého 
lišáka a velkou pomoc nám prokáza-
li se čtyřnohými pomocníky hlavně 
Zdeněk a Lukáš Urbanovi z Voděrad. 
Zjara vypuštění bažanti tak budou mít 
pod Ledskou větší šanci přežít zimu 
a příští jaro navýšit divokou populaci 
bažantů v naší honitbě. 
No a jestli se během honu nebo v prů-
běhu loveckého roku nechoval někdo 
tak, jak velí myslivecké tradice, pak se 
ocitl před „ne“spravedlivým Myslivec-
kým soudem soudce Jaromíra Dostála 
a žalobce Jirky Malého na chatě během 
podvečerní zábavy. Jejich žaloby dob-

Hospodář P. Žid s „králem honu“ B. Kuncem

MS STŘE ZMÁ-OLE ŠNICE

CO NOVÉ HO.. .

Vážení spoluobčané, 
moji poslední letošní 
zprávu pro obecní 
zpravodaj tentokrát 
nelze asi zahájit ji-
nak, než zmínkou o úspěšném vstupu 
do společného loveckého podzimu, 
který proběhl v sobotu 29. listopadu. 
Jelikož stavy drobné zvěře nejsou za-
tím uspokojivé, dohodli jsme se pře-
dem, že 3 podzimní hony pojmeme 
především jako příležitost ke společ-
nému setkání myslivců od nás i z oko-
lí, jako odměnu obětavým partnerkám 
myslivců, či jako vycházky na zvěř 
škodící myslivosti, tj. hlavně lišky, 
a na zvěř černou škodící na polních 
kulturách a loukách. Samozřejmě nám 
lovy za účasti širšího množství hon-
ců a loveckých psů dávají též mož-
nost zkontrolovat honitbu a spočítat 
zvěř. Také je to pobídka pro každého 
myslivce, aby měl v pořádku své při-
krmovací zařízení a řádně o zvěř pe-
čoval, nebo aby zúročil letní trénink 
se psem.

K tomu, aby se návštěvníkům akce vše 
líbilo, byly tentokrát naplánovány 4 
leče nedaleko naší lovecké chaty u Ča-
stolovic a podávání zabíjačkových spe-
cialit z domácího prasátka během dne. 
Akce se velmi vydařila, na honu byly 
uloveny kromě jiného 2 lišky, navíc 
štěstí přálo nejstaršímu účastníku lovu 
p. Kuncovi, kterému na mušku přišel 
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ře pobavily dámskou i pánskou část 
publika, všemu bedlivě přihlížel „král 
honu“ p. Kunc. Hodně emocí jsem se 
snažil zachytit v průběhu celého dne 
i fotoaparátem pro naši kroniku a vý-
věsku. Jedním z takových momentů 
byl i návrat Luboše Štěpána, který se 
statečně pere s následky svého jarního 
zdravotního výpadku.

Snad se podobně úspěšně povede lo-
vit i na dalších našich akcích, ale též 
spojovat dohromady lidi z různých 
sdružení i z našeho spolku, a zapo-
jit více i něžnou část rodin myslivců 
do tohoto dění.
Nedávno proběhly podzimní komu-
nální volby, během kterých se 3 naši 
členové dostali mezi zastupitele zdej-
ších obcí. Věřím, že i na tomto poli 
se jim bude dařit spojovat lidi pro 
dobrou věc a přinášet konstruktivní 
návrhy prospěšné pro všechny obča-
ny, a že přispějí k dobrému fungování 
obcí. 
Když už jsem zmínil jméno Zdeň-
ka Urbana, předsedy sousedního MS 
Háj Voděrady, pak mohu doplnit, že 
Zdeněk se svými jezevčíky pomohl 
nedávno Josefu Tomšovi dohledat 
dvousetkilového divočáka, kterého 
Pepík ulovil vedle Lična, jen necelý 
kilometr od hranic s naší honitbou. 

Tento, na naše 
poměry re-
kordní kňour, 
bude ozdobou 
další chovatel-
ské přehlídky 
a bylo velkým 

štěstím, že při dosledu neutrpěli zra-
nění ani lovci, ani psi, když postřelený 
divočák vyrazil z křoví na druhý den 
proti nim.

Je vždy fajn, když věci dopadnou tak, 
jak mají, a skončí pro všechny ve zdra-
ví. Ať jsou takové a šťastné i blížící se 
vánoční svátky a všechny dny nového 
roku pro Vás a všechny Vaše blízké! 
To od srdce přeji a posílám za všech-
ny členy Mysliveckého sdružení Stře-
zmá Olešnice naše poděkování všem 
zastupitelům obcí, kteří nás během 
nedávno skončeného volebního ob-
dobí podporovali. V průběhu roku se 
najde mnoho drobných příležitostí, 
kdy nám přijde vhod pomoc dalších 
lidí. Těm všem děkujeme za spolu-
práci, ať už jde o pomoc na políčkách 
pro zvěř či při přípravě občerstvení 
na našich akcích, někde se neobejde-
me bez šikovného truhláře, zedníka 
atp.

Z večerní zábavy-myslivecký soud
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POJÍZDNÝ KINEMATOGRAF

PAVLA ČAD Í KA

Vážení čtenáři Obec-
ních listů, dovolte mi 
v krátkosti zavzpomínat 
na příjemný letní červencový večer, kdy 
do naší obce zavítal Pojízdný kinemato-
graf  Pavla Čadíka. Myšlenka uspořádat 
promítání fi lmů pod širým nebem, tedy 
vlastně zavzpomínat na „častolovský 
letňák“, se zrodila v hlavě Jiřího Vác-
lavíka z Častolovic, který mne v dubnu 
oslovil, zdali by naše obec měla o toto 
promítání zájem. Vzhledem k tomu, že 
potulný šiřitel kultury a promítač pan 
Čadík je celoročně velmi vytížený, ne-

C O  S E  U D Á L O,  C O  N Á S  Z A J Í M Á . . .

S prvními dny prosince přilétly prv-
ní sněhové vločky, nastupují mrazíky. 
Zvěř v přírodě bude potřebovat nejen 

naši pomoc u krmelců, ale hlavně klid 
ve svých houštinách. Proto děkuje-
me za vaše ohleduplné chování všu-
de tam, kde se zvěř přes den zdržuje. 
Nevhodné je hlavně volné pobíhání 
méně ovladatelných psů. 

MYSLIVECKÝ PLE S 

V sobotu 10. ledna 2015
si Vás dovoluji pozvat
na další ročník
Mysliveckého plesu
našeho MS
do restaurace
v Česticích.
Vstupenky si budete moci
předem zajistit u Jirky Malého.
/tel.: 604 980 389/ 

Radomír Podolský - jednatel 

Při říjnovém lovu sokolníků se prvně v našem 
revíru podařilo s orlem ulovit lišku. 
Ta byla nakonec jediným úlovkem na výřadu, 
zajícům nebo srnčí zvěři se tentokrát podařilo 
vždy uniknout.

Stavění plátna na hřišti v Malé Ledské
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bylo možné vybírat „pro někoho lukra-
tivní“ víkendové termíny (pro neznalé 
- letní kino Častolovice promítalo celý 
týden, tedy hlavně v pracovní dny). Bo-
hužel i nabídka fi lmů v takto šibenič-
ním termínu nebyla zrovna veliká. 
Tato akce byla vlastně pokusem při-
nést do obce trochu netradiční zážitek. 
Věřím, že nádherné počasí a chutné 
občerstvení bohatě vynahradilo, že 
promítaný fi lm byl s titulky. Rád bych 
touto cestou poděkoval spoustě ochot-
ných lidí, díky kterým se toto promítá-
ní mohlo uskutečnit. Poděkování tedy 
patří Obecnímu úřadu za fi nanční za-
jištění a propagaci tohoto promítání, 
Jirkovi Václavíkovi – hlavnímu organi-
zátorovi této akce, Carp teamu (hlavně 
Jirkovi Šimerdovi a Petru Kubcovi ml.), 
kteří se velmi ochotně ujali zajištění 
občerstvení, rodině Papáčkových, která 
poskytla elektrickou přípojku pro pro-
mítací maringotku, Petru Svícencovi, 
Adolfu Koričanskému a Richardu Ku-
bíčkovi za pomoc při stavbě konstruk-
ce promítacího plátna. Díky všem, kteří 
jste přišli tuto akci podpořit, a věřím, že 
pro Vás byla příjemným zážitkem.

Bc. Martin Kubíček

ROZSVÍCE NÍ

VÁNOČNÍ HO STROMU 

První adventní víkend byl 
ve znamení rozsvícení vá-
nočních stromů po celé 
naší zemi. Nejinak tomu 
bylo v sobotu 29. listopa-
du v Hřibinách.
Přestože ještě před pátou hodinou 
bylo před hospodou U Myslivce sko-
ro liduprázdno a jen organizátoři ladili 
svůj program, posluchači se pak téměř 
najednou vyrojili ze všech stran. Po-
stáli venku nebo poseděli pod stříškou 
a vzápětí se zájmem naslouchali krás-
ně vydařenému hudebnímu vystoupe-
ní části kapely Špunti, kterou doplnili 
hudebníci a zpěváci, kteří mezi námi 
v obci žijí. A že to lákalo občas si něja-
kou tu písničku taky zanotovat s nimi! 
Ani děti se nenechaly zahanbit a před-
vedly své muzikantské i recitační do-
vednosti. 
Pro zahřátí se podával teplý čaj a svařá-
ček, taky se rozdávaly krásně zdobené 
perníčky. V režii obecního úřadu byl 
i závěrečný ohňostroj, který doprovo-
dil rozsvícení stromu. 

Improvizované hlediště

Někdo sledoval program vsedě
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Komu se hned domů nechtělo, mohl 
popovídat se sousedy, případně po-
sedět v hospodě u pivka či skleničky 
a ochutnat nabízené grilované menu.
Líbo, Zuzko, Věro, Vendulko, Martino-
…a vy všichni ostatní, 
kdo jste se starali o zajiš-
tění akce, moc děkujeme 
za krásný podvečerní zá-
žitek.

Za kulturní výbor Marie Zaňková

MALÝ KOME NTÁŘ

Vždycky, když jsem se 
zúčastnila nějaké po-
rady a při rozhodová-
ní a hlasování nebyly 
žádné hlasy proti, bylo 
mi to divné – jako by bylo něco špatně. 
Vždycky mi hlavou běžela myšlenka - 
buď se lidi bojí něco říct, nebo je jim 
všechno „šumafuk“, nebo?? 
A tak jsem se těšila, že budeme mít 
v zastupitelstvu obce nové tváře, nové 
názory a nápady, prostě že se bude (asi 

Další diváci postáli či ochutnali nabízené občerstvení

nejen) na zasedáních bohatě diskutovat. 
A jak to dopadlo? 
Na prvním veřejném zasedání docela 
slibně, sál zaplnilo opravdu hodně lidí 
se zájmem o veřejné dění, všichni zvo-
lení zastupitelé složili slib, rozhodlo se 
o složení jednotlivých výborů a větši-
ny funkcí. Jenže – nebylo rozhodnuto 
o obsazení funkce místostarosty. Takže 
nás čekalo další kolo, přesněji další ve-
řejné zasedání. 
A tam už to taková idyla nebyla. Mís-
tostarosta sice zvolen byl, ale vzápětí se 
tři členové zastupitelstva rozhodli od-
stoupit – a to ještě dřív, než si stačili své 
zastupitelské působení aspoň trochu 
vyzkoušet. Pravda, nikdo se s nikým 
nepohádal, lidi si své názory a připo-
mínky vyříkali celkem slušně. Jenže už 
zase máme nefunkční zastupitelstvo, 
což se bude řešit na příštím zasedání. 
A nejen to. Lidi se prostě nechtějí nebo 
neumějí domluvit. Nějak se mi nechce 
věřit, že i v našem malém obecním mě-
řítku by někomu šlo jen o moc, a ne 
o prospěch obce či možnost ovlivnit 
místní dění. Škoda. Nejspíš pro nás pro 
všechny.

Marie Zaňková

POD Ě KOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat členům 
stávající redakční rady za podporu 
a pomoc při tvorbě listů, dopisova-
telům z našich spolků i z řad obyva-
tel za příspěvky. Děkuji taky všem, 
kteří se zasloužili o to, že se v naší 
obci něco děje. 

Marie Zaňková
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. . .  A CO SE PŘIPRAVUJE
H RAD I ŠTĚ

U VE LKÉ LE D SKÉ

(trocha historie)

Hradiště je opevněné sídlo z období 
neolitu nebo raného středověku, je to 
předchůdce středověkých hradů.
Naše hradiště je strategicky výhodně 
umístěno na zalesněném ostrohu seve-
rozápadně od Velké Ledské. 
Archeologové a historici se domnívají, 
že první osídlení tohoto místa bylo již 
v době Lužické kultury v letech 1200 – 
900 př. n. l. Dodnes tomuto místu Hra-
diště říkáme. Jsou zde patrné známky 
přítomnosti hliněného valu a příkopu. 
Podle pamětní knihy rodu Krausov-
ských  z roku 1825 zde stával hrad na 
ploše velké 250 x 150 m. Ještě v tomto 
období se zde nacházely základy silných 
zdí a byl tu viděn i otvor, který snad vedl 
k hlubokým, nepřístupným sklepům. 
Vypráví se příběh, který se odehrál ně-
kdy kolem roku 1815 a ten líčí hon na 
lišku, která se měla schovat právě do to-
hoto otvoru. Pronásledoval ji jezevčík, 
ale ten ve sluji zmizel a myslivec, majitel 
jezevčíka, otvor ve zlosti zasypal.
Veškeré bádání po hradu a jeho jméně 
bylo zatím marné. V historických ma-
teriálech je zmiňován pouze les, a to 
od roku 1528. Ostroh ještě nikdy ne-
byl archeologicky prozkoumán, nadále 
ukrývá velká tajemství.

Prameny: Sedláček, August: 
Hrady, zámky a tvrze Království českého

Zpracovala: Lenka Libotovská

DALŠÍ TRAD IČNÍ VÁNOČNÍ

ZVYKY A ČAROVÁNÍ 

Nejkouzelnějším dnem Vánoc je Štěd-
rý den a dobou Štědrý večer. Po celý 
Štědrý večer hořely na stole dvě vos-
kové svíčky, zhasla-li jedna z nich, 
věřilo se, že do příštích Vánoc zemře 
hospodář nebo hospodyně. Známý je 
zvyk házení střevícem za sebe – smě-
řuje-li špička k východu z domu, háze-
jící dům opustí – což mohlo znamenat 
veselku i cestu na hřbitov. Smrt si měla 
přijít i pro toho, kdo rozlouskl ořech 
se suchým jádrem nebo našel v jablku 
místo hvězdy křížek. Nohy stolu bývaly 
svázané řetězem, aby celá rodina drže-
la pohromadě. Pod ubrusem u štědro-
večerní večeře nesměly chybět drobné 
mince či rybí šupinky, aby celý příští 
rok měla rodina dostatek peněz.

Pouštění lodiček
Po večeři se pouštěly lodičky – do-
dnes asi nejoblíbenější tradiční vánoční 
zvyk. Lodičky mají pořád stejnou for-
mu: vydlabaná půlka vlašského ořechu 
s tenkou vánoční svíčkou. Někdy se 
používaly ohořelé svíčky, které se zís-
kaly v kostele na ranní mši, což ovšem 
hrozilo obviněním z čarodějnictví. 
Lodičky se však nepouštěly jen doma 
v umyvadle či vaně, ale i v říčkách, po-
tocích, na rybníku atd. Svou lodičku si 
musí každý zhotovit sám. V okamžiku, 
kdy zapalujete svíčku a vkládáte lodič-
ku na hladinu, můžete položit jednu 
dobře promyšlenou otázku.



Co lodička prozradí?
• Zůstane u břehu - nečekají vás žádné 

změny.
• Okamžitě se potopí - veškerá snaha 

zlepšit svou situaci bude marná.
• Potopí se až po chvíli - vlastním přiči-

něním nebo hrou náhod se vaše sna-
žení přes dobrý začátek mine účinkem.

• Pluje bok po boku s jinou lodič-
kou - láska a přátelství, též výhodná 
obchodní spolupráce. Pluje-li jed-
na lodička napřed, její tvůrce bude 
ve vztahu dominovat. Čím déle plují 
vedle sebe, tím bude vztah pevnější.

• Všechny lodičky v kruhu - v ro-
dinném kruhu bude přátelství, úcta 
a tolerance.

• Jedna lodička uprostřed kruhu - její 
majitel potřebuje ochranu a pomoc.

• Jedna lodička mimo rodinný kruh - 
její tvůrce v nadcházejícím roce ro-
dinu opustí.

• Lodička sama dopluje k druhému 
břehu - úspěšně a bez pomoci získá-
te, po čem toužíte.

• Lodička se točí v kruhu - nerozhod-
nost, přešlapování na místě, ujasněte 
si, co od života chcete.

• Lodička potopí jinou lodičku - maji-
tel „agresívní“ lodičky chce své plá-
ny uskutečnit za každou cenu. Pokud 
jde o lodičky partnerů, znamená to 
rozchod či vážnou krizi. Jsou-li to 
lodičky sourozenců, jde o žárlivost 
agresora.

• Váhavá lodička, která se drží nejprve 
u břehu a pak vypluje a dorazí na pro-
tilehlý břeh, znamená, že po počáteč-
ních zmatcích najdete správnou cestu 
k uskutečnění svých cílů.

• Lodička nabere vodu, ale přesto do-
razí k druhému břehu: svůj záměr 
uskutečníte s odřenýma ušima.

• Lodička mění partnery a vždy se 
na nějakou dobu připojí k jiné: bu-
dete hledat sami sebe a ujasňovat si 
své plány a touhy.

• Zhasne-li svíčka v plující lodičce, 
která se sice nepotopí, ale zůstane 
v přístavu, je vám ve skutečnosti zá-
ležitost, na kterou jste se ptali, lho-
stejná.

Lití olova
Jde o původně keltský zvyk, když 
druidové prý tajemství věštby z olova 
převzali od veleknězů z bájné Atlanti-
dy. Olověné kuličky snadno zakoupíte 
v prodejnách rybářských potřeb, rozta-
víte je na starší ocelové lžíci či nabě-
račce nad otevřeným plamenem (stačí 
i svíčka). Připravte si nádobu se stude-
nou vodou a po roztavení olovo vlij-
te do vody. Lžíci s olovem dejte těsně 
nad vodní hladinu, nesmíte lít z výšky! 
Po chvilce olovo zchladne, můžete je 
tedy vyjmout a začít s věštěním – jen 
pozor na křehkost olova, polámané 
tvary se k věštění nehodí. Svůj odlitek 
si musí každý zhotovit sám a při jeho 
tavení a lití myslet na svá přání či trá-
pení, a položit jasně formulovanou 
otázku. Pro větší množství otázek si 
můžeme vytvořit více odlitků.
Při čtení významu použijeme zejména 
vlastní fantazii, ale některé tvary se dají 
odečíst snadno a slouží jako vodítko 
pro další věštění...

Zdroj- internet,
Zpracovala Zita Učíková
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B. Francová převzala ocenění v soutěži 
Přišlo jaro do vsi

Záběry z rozsvěcení vánočního stromu

M. Marková, A. Koričanský a V. Zaňková 
byli oceněni v soutěži Nejkrásnější kvítek
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Mikulášská nadílka

Všem čtenářům a obyvatelům naší obce  

přejeme pěkné a klidné Vánoční svátky

a taky hodně zdraví, 

pohody a energie

do nového roku

Redakční rada


