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OHROBECKÝ  ZPRAVODAJ  

 

Co se chystá 

  

Sběr odpadu 

Velkoobjemový odpad: svoz se 

uskuteční 9.-10.7. do přistavených 

kontejnerů na obvyklých místech.   

 

Komunální odpad: poplatek za 

druhé pololetí každotýdenního 

svozu je splatný  k 31.7.2010  

 

Krátká sdělení 
 

Sbírka ukončena 

Veřejná sbírka na výstavbu a re-

konstrukci dětských hřišť – KDO SI 

HRAJE NEZLOBÍ - byla k 31.5.2010 

ukončena. Celkem se podařilo 

vybrat 30.330,- Kč. Podrobnosti 

naleznete na hriste.ohrobec.cz 

 

Školka  

Plánované  zřízení soukromé škol-

ky v obecním statku se bohužel 

dostalo do slepé uličky. Představy 

investora a obce se během jednání 

začaly rozcházet a zatím nedošlo 

k  žádnému řešení, ani dohodě... 

 

Výsledky voleb 

Květnové volby do poslanecké 

sněmovny proběhly za hojné účasti 

našich občanů (82%) a tentokrát i 

„neohrobeckých“,  kteří si opatřili 

volební průkazy, aby mohli přispět 

k důležitému rozhodnutí o dalším 

vývoji našeho státu. 

V Ohrobci  bylo odevzdáno  591 

platných hlasů, nejvíce hlasů obdr-

žely: 

 ODS  190 hlasů 

 TOP 09 184 hlasů 

 ČSSD 65 hlasů 

 Věci veřejné 55 hlasů 

 KSČM 31 hlasů 

 

Za naši obec si přejeme, aby vý-

sledky voleb zásadně ovlivnily fi-

nancování malých obcí. 

 

DIVADLO V OHROBCI NA NÁVSI UŽ V PÁTEK ! 
 

V pátek 25.6. se uskuteční obnovená premiéra divadelní hry ,,Tajemství hradu v Karpatech“.  

 

Slovo rejžovo 
 

 Tento kus měl v Ohrobci premiéru již 22.9.2006, ale vzhledem k náročnosti 

(technické i finanční) jsme ho zahráli jen jednou. Letos bychom tuto hru chtěli uvést třikrát, a 

to jednou pod širým nebem a dvakrát na podzim v kamenném divadle. 

 Hra vznikla úpravou filmového scénáře Jiřího Brdečky do divadelní podoby. Přesto, že 

náš soubor je čistě pánská záležitost, je tato hra obsazena i dvěma hostujícími dívkami. Do-

provázena je krásnou hudbou a speciálními, pyrotechnickými efekty.  

 A na koho se můžete těšit? V roli hraběte Teleka se představí neodolatelně uhrančivý 

Petr Širočka, lesnického adjunkta Vilju ztvární zdánlivě bezelstný Michal Řezník, zákeřného 

barona Gorce hraje buldozer dívčích srdcí Jirka Votánek, zmateného sluhu Ignáce hraje nád-

herně zmatený Karel Slavíček, v roli vynálezce Orfenika vás bude děsit úchvatný Renda Ku-

chár, bodrého rychtáře hraje prostorově výrazný Albín Adamkovič, roli pesimistického sedláka 

přednese optimista Petr Prokop, v 

úloze zrádného Zutra se představí 

dobrosrdečný Jarda Sýkora a roli 

moudrého kmeta si zahraji 

s velkou chutí a duchem mladý já 

sám. 

 A dívky? V roli operní pěv-

kyně Salsy Verde vás střelou amo-

ra zasáhne Lucinka Strejcová, a 

všem mužům husí kůži nažene 

svým výkonem Marcelka Sasková 

v úloze snoubenky Miriot. 

 Celou hrou vás budou 

provázet naši mladí přátelé coby 

Salažárský policejní sbor a pro 

případ výpadku textu je opět na-

chystaná vše vrátit zpět do správ-

ných kolejí nápověda Míša Řezní-

ková. 

 Volný začátek celého 

představení je naplánován na 

19.00 a to za koncertního vystou-

pení klavírního virtuosa Honzy 

Jareše. Tento nevidomý hudebník 

s absolutním sluchem vás uchvátí 

úžasnými melodiemi všech žánrů. 

 Vlastní divadelní hra za-

čne v půl deváté. A pokud nevíte, 

jak se do Ohrobce dostanete, věz-

te, že je to první vesnice za Dolní-

mi Břežany a až dojedete 

k rybníku, dejte se doleva. Tam už 

to každý musí najít. 

 Za celý divadelní soubor Vám všem přeji příjemně strávený večer a krásný zážitek. 

  

                                                                                   Jarda Strejc 

 
Vyšlo  22.  6.  2010  
 
 
ZDARMA 
 -  neprodejné  
 



Hřiště v Ohrobci 

 

 Teprve v minulých dnech byla předsedou výboru regionální rady ROP Střední Če-

chy MUDr. Davidem Rathem a předsedou občanského sdružení Ohrobec dětem Pavlem 

Makovským (úspěšným žadatelem o dotaci z fondů Evropské unie) podepsána definitivní 

podoba smlouvy o vybudování dvou nových dětských hřišť v naší obci.  

 To znamená, že se původně plánovaná stavba hřišť  mírně opozdila, ale přípravné 

práce už začaly a  koncem června započne i vlastní budování  těchto dvou hřišť. Jaká bu-

dou? Na jaké herní 

prvky se můžeme tě-

šit? To nejlépe napoví 

následující obrázky….. 

 V lokalitě před 

obecním úřadem bu-

dou především malým 

dětem k dispozici dvě 

pružinová houpadla, 

pískoviště a houpací 

sestava se skluzav-

kou . 

 Druhé dětské 

hřiště, určené přede-

vším pro větší děti,  

bude vybudováno v lokalitě mezi rybníky. Kromě klasických prvků, jako je kládová houpač-

ka, pružinové houpadlo, dvojhoupačka, se mohou děti těšit na lanovku a hrádek Kuklík .  

Věříme, že obě nová dětská hřiště budou hojně využívána nejen dětmi, ale budou sloužit i 

k setkávání nás všech z Ohrobce. 

 

 Závěrem nám dovolte po-

děkovat občanskému sdružení 

Ohrobec dětem Pavla Makovského,  

které  získalo prostředky z EU na 

stavbu těchto hřišť. 
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Slovo zastupitele 

Jiří Votánek, podnikatel 

zastupitel za „Občané Ohrobci“ 

 

O čem psát: o divadelním 

souboru, ve kterém jsem 

členem, o sportovních akcích od 

volejbalu, po tenis nebo o své 

práci v sociální komisi? 

Zapeklitá věc a tak sedím a 

vzpomínám  na doby dávno 

minulé, kdy jsem chodil se svými 

rodiči z chaty, kterou do dnes 

máme na Petrově, po celém 

kraji. 

Na celé věci není nic až tak 

zvláštního, na všech osadách se 

hodně sportovalo a  chodilo, 

zvláštní bylo v našem případě to, 

že náš turistický výlet do 

Ohrobce končil vždy v hostinci U 

Trojánků a vždy, když tam starý 

pán Trojánek hrál mariáš. 

Myslím, že k tomu není co 

dodávat, otec turista hrál mariáš 

a můj bratr a já jsme na Kárově 

hráli volejbal. 

Později, už jako dorostenec jsem 

jezdil na turnaje a jak to bývá, 

sport a první lásky, kdeže ty časy 

jsou. Je pravda, že spousta 

kamarádů mi z té doby zůstala, 

některým z nás i zešedivěl vlas, 

ale vzpomínky na naše mládí a 

alotrie, které jsme prováděli, 

zůstaly. 

Tak vida, slovo zastupitele a 

dostal jsem se k svému dětství. 

Tak začalo mé první setkání 

s Ohrobcem, s místem kde 

bydlím, s vesnicí, která se stala 

mojí srdcovou záležitostí. 

Dnes je obec obklopena novými 

domy a novými obyvateli a jestli 

mne něco mrzí, tak že se nám je 

úplně nepodařilo zapojit do 

společenského a sportovního 

života. Ale jsem optimista a 

věřím, že to půjde. 

P.S. 

Nezapomeňte 25.6. v 19:00 h. 

povzbudit herecký soubor HROB 

při premiéře divadelní hry 

Tajemství hradu v Karpatech. 
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Jarní úklid obce 

 K tradičním jarním akcím patří již několik let úklid obce. Letos proběhl koncem břez-

na opět pod záštitou Českého svazu ochránců přírody v rámci programu „Ukliďme svět!“. I 

přes nepřízeň počasí se sešla hrstka nadšenců a zapojili se i dobrovolní hasiči. Během dopo-

ledne se podařilo uklidit centrum 

obce, část ulice Károvská a kus 

Jarovského údolí, kde bylo tolik 

objemného odpadu, že hasiči 

museli použít k jeho odvozu trak-

tůrek. Celkem se sesbíralo cca 

550 kg! Začátkem dubna pro-

běhla samostatná brigáda i v 

Ohrobeckém údolí, kde místní 

obyvatelé vyčistili koryto potoka 

a přilehlé pozemky od nové pře-

hrážky až po kontejnerové stání 

dole u Vltavy.  Všem skalním i 

novým nadšencům i dobrovol-

ným hasičům patří velký dík 

Kulturní výbor obce 



 

„Pamětní kniha“ Ohrobce 

 

 K naší velké radosti jsme 

zjistili, že stejně jako kronika Káro-

va – existuje i tzv. „Pamětní kniha“ 

Ohrobce.  Zachycuje dění od konce 

1. světové války a pokračuje klasic-

kou kronikou až do současnosti. 

Obě knihy odevzdal na obecním 

úřadu p. Tlamsa, který poslední 

roky kroniku vedl. A tak nezbývá 

než vyhlásit do světa přání – aby se 

obecnímu úřadu ozval někdo 

z místních obyvatel, kdo by rád kro-

niku vedl nadále, tak, aby vypovída-

la vše důležité našim dětem, jejich 

dětem a dětem jejich dětí…….. 

Pamětní kniha je velmi zajímavá – 

není sice ozdobena krásnými ob-

rázky jako kronika Károva, nicméně 

informace jsou stejně důležité, zají-

mavé a díky období  ve kterém 

vznikly i  velmi cenné. 

 Pamětní knihu i károvskou kroniku bychom rádi časem „rozmnožili“ o jednu nebo dvě kopie, aby bylo možné si 

v knihovně zapůjčit.  Všem, kdo se rádi toulají minulostí – časem svých otců nebo i dědečků , přinese kronika opravdovou 

radost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneb jak zpívá Zdeněk Svěrák : „ ….. střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud…..“ 
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 Tráva v lese - humus nese?  

 

 V posledních letech se snažíme bojovat s občany, kteří neustále vozí posekanou trávu do lesa a mění tak kraj lesa 

kolem zástavby v nevzhledné zátiší plné hromad suché či hnijící trávy a koncem léta i shnilých jablek. Když pomineme vzhled a  

zápach, vezmeme v potaz argumenty aktérů jako např. že:  

„vytváří mulčovou vrstvu, čímž účinně brání v klíčení a 

růstu nežádoucích rumištních rostlin, např. kopřiv nebo 

lopuchu a navíc zadržuje v půdě pod sebou vláhu, což je 

důležité především ve svažitém terénu............., že je dobře 

mikroorganizmy "rozbouratelná" , na rozdíl např.od dřevní 

hmoty nebo jehličí, se rychle mění v pro všechny rostliny 

nepostradatelný humus - čím více humusu půda obsahuje, 

tím lépe...........atd“ 

Říkáme si: je řeč o lese? Proč je shnilá tráva v lese 

účinnější, než jehličí? Proč na zahrady vozíme opačně 

štěpku a neobkládáme opakovaně vše živé zahnívající 

trávou?  

A když nejsme schopni domluvit se lidsky, požádali jsme o 

vyjádření na odboru životního prostředí, oddělení 

zemědělství, lesnictví a myslivosti. A odpověď ?  

„….. s občanem můžu z části souhlasit, z převážné většiny 

nesouhlasit, ale stále se budeme pohybovat jen v rovině 

polemiky. Co je však rozhodné, je zákon. Podle ust. § 19 

odst. 1 lesního zákona (č. 289/1995 Sb.) se nesmí narušovat lesní prostředí. Podle ust. § 20 odst. 1 písm. b) je zakázáno 

narušovat půdní kryt; podle písm. o) je zakázáno znečišťovat les odpady a odpadky, a to bez možnosti výjimky. I biomasa je 

odpadem, takže občan se dopouští protiprávního jednání pod pokutou 100 000 Kč. Lesní zákon neobsahuje žádné ustanovení 

o tom, že by se do lesa v zájmu "obohacování" půdy měl navážet biologický odpad“. 

Příroda je chytřejší než my všichni dohromady a proto - nechme prosím les lesem. 

 

Svoz  bio odpadu  je možné objednat prostřednictvím OÚ ( tel. 257 760 338 e-mail.: podatelna@ohrobec.cz,).  Jedná se o odvoz 

v nádobách 110l   nebo 240 l  jednou za 14dnů  - od jara do podzimu. 
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Placená inzerce 
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Den Země 

 

 V neděli 25.4.2010 se konaly na károvském hřišti 

při příležitosti Dne Země „Ekohrátky“. Děti si zde formou 

her a soutěží přiblížily život v přírodě, vyráběly domečky pro 

larvy chrostíků, zdolávaly překážkovou dráhu jako 

mravenečkové, vyzkoušely a rozšířily si své znalosti o 

kytičkách i zvířátkách a učily se správně vytřídit odpad. 

Dětem se soutěže moc líbily a někteří šikulové zvládli splnit 

všechny úkoly dokonce 2x. Na každého čekalo malé 

překvapení a protože počasí se vydařilo, celé odpoledne 

bylo zakončeno společným opékáním buřtíků, při kterém se 

zapojili i rodiče  

Kulturní výbor obce 

 

Hřiště Károv 

 

 Dětské hřiště na Kárově má již další etapu 

výstavby hotovou. Za peníze ze sponzorských darů a části 

sbírky  zde vyrostl nový herní prvek od firmy Prolemax – 

Rozhledna, přibyly informační tabule a dva herní stoly 

s lavicemi od firmy Solara. Děkujeme i dalším sponzorům:  

firmě Aristokrat, Michaele Krkoškové a Šárce Jechové za 

příspěvky 5000 Kč.  Osazením Rozhledny je výstavba hřiště 

prozatím ukončena a jeho další rozšíření je přímo závislé na 

výši sponzorských darů.  

Kulturní výbor obce 

...rozhledna je opravdu nádherná, dá se z ní dohlédnout na 

písek, na vlastní koloběžku i na maminku…  

 

Den dětí  

 

 Dětský sportovní den se letos uskutečnil, jako již 

tradičně, na hřišti v Ohrobci. Na děti všech věkových 

kategorií čekalo 10 stanovišť s různými úkoly: musely 

zdolávat překážkovou dráhu, skákaly v pytlích, kopacím 

míčem střílely na branky, jely jízdu zručnosti na kole či 

odrážedle, shazovaly míčkem plechovky a vyzkoušely si 

chůzi na chůdách. O speciální disciplínu – stříkání 

z hasičské stříkačky – se postarali místní dobrovolní hasiči 

a měli veliký úspěch.  

Všichni soutěžící, a bylo jich přesně 30, si domů odnesli 

malý dárek a koláček z pekárny Beruška, které tímto za  

sponzorování děkujeme.  

Přejeme všem dětem krásné prázdniny a v září se těšíme 

na společná setkání při  dalších kulturních akcích. 

 

Kulturní výbor obce 

Volejbal 

 

 Na obnovu  tenisového kurtu  a volejbalového 

hřiště (na rozdíl od dětského) nám byla žádost o poskytnutí 

dotace zamítnuta, a tak si  místní volejbalisté udělali 

brigádu (stejně jako vždycky) sami  a  volejbalová  sezona 

začala. Počasí zprvu příliš nepřálo, ale nakonec  se přece 

jen umoudřilo a tak se volejbalová „premiéra“ 21. května 

v počtu hráčů „3 na 3“ radostně rozjela.  Další pátek 28. 

května se už hrálo v deseti - jen deštík po druhém setu 

zvítězil a zahnal hráče pod střechu (nutno dodat, že někteří 

nejmenovaní deštík radostně uvítali, neboť „střecha“ 

přináší i jiné výhody než pouhé schování se před deštěm). 

Ať tak nebo tak - bylo ta zase jako za starých dobrých  časů. 

Ale protože někteří hráči se služebně vzdalují, jiní střídavě 

každý někam odjíždí na víkend a dovolenou, je třeba 

základní sestavu doplnit.  A tak vzkazujeme všem  veselým - 

mírně pokročilým volejbalistům (na pohlaví nezáleží) ať si 

přijdou zahrát každý pátek v 18 hodin na hřiště mezi 

rybníky (bližší info na OÚ). 
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Nejen sportovcům přejeme slunečné 

prázdniny ! 
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Placená inzerce 
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Setkání důchodců 

 

 V neděli 6. června se sešli v restauraci  U Trojánků na svém pravidelném 

setkání naši senioři. Povídalo se, vzpomínalo, diskutovalo, poslouchala muzika a 

zpěv, který obstaral 

šikovný hudebník 

z Vraného n. Vlta-

vou a vše bylo tak, 

jak má být. Mimo 

běžných záležitostí 

se mluvilo o mož-

nosti uspořádat 

výlet například na 

hrnčířské trhy do 

Lysé nad Labem, 

navštívit některý 

z mělnických vin-

ných sklípků apod. 

Všichni ohrobečtí 

senioři obdrží do 

svých schránek 

malý dotazník, kde 

se můžou vyjádřit k případné účasti. Podle počtu zájemců by potom sociální komise 

zájezd zařídila – nejlépe asi na podzim. 

 Na závěr musíme s radostí oznámit, že společně s  cca 25 účastníky setká-

ní se dostavil v plné svěžesti, duchovní i fyzické – náš občan a pamětník  pan Josef 

Blecha, který 29.5.2010 oslavil neuvěřitelné 90té narozeniny. Ze srdce přejeme 

dobré zdraví i do dalších let a těšíme se na jeho účast na dalších podobných setká-

ních. 

                                                    

Zahrádkáři informují 

Pro naše členy i pro všechny přátele 

zahrádek zajišťuje výbor ZO ČZS v období 

jaro – podzim 2010 prodej hnojiv a to 

každou sobotu dopoledne od 10 do 11 

hod. v prostorách klubovny zahrádkářů, 

která se nachází na Kárově, v ulici 

K Lesíčku, vedle Pizzerie Aristokrat. 

Plánujeme opět podzimní moštování ovoce 

v moštárně, která přiléhá ke klubovně. 

Termín zahájení bude upřesněn a oznámen 

koncem srpna nejpozději začátkem září 

písemně na informačních tabulích. V tomto 

období se přesune prodej hnojiv ze 

sobotního dopoledne na dobu odpoledního 

moštování. 

Rádi bychom pozvali všechny zájemce na 

Výroční členskou schůzi zahrádkářů, která 

se bude konat na Kárově dne 3. července 

2010 v 10.00 hod. v restauraci Aristokrat, 

ulice K Lesíčku 129. 

Pro členy máme připraveny Ročenky 

zahrádkáře 2010. Stále přijímáme nové 

členy a uvítáme ve svém středu každého 

zájemce. Roční členská známka stojí 100,- 

Kč (z toho se 60,- Kč odvádí Územnímu 

sdružení ČZS). Členství v ČZS přináší svým 

členům i výhodu slev na vstupném (po 

předložení členské legitimace se 

zaplacenou známkou na příslušný rok) na 

zahrádkářských výstavách pořádaných 

v ČR, např. v Č. Budějovicích, Litoměřicích, 

Lysé nad Labem aj.                 Hana Vlčková  

Placená inzerce 
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Krátká sdělení 
 

Změna č.2  ÚPO  
Dne 1.6.2010 proběhlo na 

o b e c n í m  ú ř a d u  v e ř e j n é 

p r o j ed n á v án í  zm ě n y  č . 2 

územního plánu obce Ohrobec. 

Změna se projednávala téměř 

dva roky, po odsouhlasení 

zastupitelstvem 15.6. nabude 

účinnosti 3.července 2010. 

Předmětem změny č.2 bylo  

zařazení pozemků vedených 

dosud jako plocha výroby  na 

vstupu do obce do ploch 

určených k zastavění rodinnými 

domy, dále  zařazení louky u lesa 

přiléhající k ulici Na Hřebenu do 

zastavitelného území, vznik 4 

stavebních pozemků na konci 

ulice U Rybníků I, rozšíření plochy 

pro občanskou vybavenost proti 

pekárně a naopak změna 

z občanské vybavenosti na 

plochu pro bydlení  na pozemcích 

v zastavěném území obce 

směrem na Károv. 

 

Veolia informuje 

S platností od 1.4.2010 došlo k 

navýšení ceny vody předané pro 

obce Mikroregionu  o 1,16 

Kč/m3,  z tohoto důvodu dochází 

od 1.7.2010 k navýšení ceny 

vodného o 0,70 Kč/m3. 

 

K Vranému 

Ve snaze zabránit opakovanému 

ničení povrchu ulice K Vranému, 

jsme se rozhodli osadit závoru 

na konec obce, do místa, kde 

ulice přechází v polní cestu. 

Touto ulicí čím dál častěji 

vyjížděly přetížené nákladní vozy 

se dřevem z lesa ze sousedního 

katastru, komunikace není pro 

provoz tak těžkých vozidel 

stavěna. 
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Poděkování občanům 

 

Všichni, kdo jezdí  Břežanskou  ulicí z Ohrobce 

směrem na Dolní Břežany, si určitě všimli krásné 

předzahrádky mezi chodníkem a plotem u č.p. 37. 

Chtěli bychom poděkovat majiteli domku za příklad-

nou ukázku citlivého přístupu k „pozemku za plo-

tem“ a zároveň poděkovat všem občanům, kterým 

není vzhled obce lhostejný  a snaží se podle svých 

možností udržovat i vnější stranu svého oplocení.  

Ať už sekáním (tam, kde není chodník a zelené pá-

sy slouží pro pohyb chodců) nebo podobně jako na 

obrázku osazením nízkých půdopokryvných rostlin 

(kde je prostor mezi chodníkem a plotem). Jedině tak může být jednou upravená a hezká 

celá vesnice.  

*** 

Během měsíce dubna byla prořezána, vyčištěna a obnovena alej kolem Károvské 

silnice. Nové stromky pro vysazení do prázdných míst této aleje koupil p. Procházka -  

občan Zálep. Je třeba dodat, že to nebyl první finanční dar, který naší obci věnoval. Na-

příklad před dvěma roky uhradil velkoobjemový kontejner na vyklizení staré skládky v 

lese, loni přispěl na opravu Károvské a mimo finančních darů přispívá hlavně svým zá-

jmem o dění v obci. Účinně nám tak pomáhá  postihovat přestupky, které jsou v obci čím 

dál častější (porušování dopravního značení těžkými vozy, znečišťování obce, lesa apod.)  

 

*** 

Na konci května byla provedena nutná 

úprava komunikace K Vranému. Na nový asfalt 

nebylo, a tak nezbylo nic jiného, než rozfrézo-

vat  zbytky starého asfaltu a povrch zpevnit a 

zaválcovat.  Zároveň s uvedenou opravou se 

přidali občané z ulice Na Konci, vybrali mezi 

sebou potřebnou finanční částku a nechali si 

položit asfaltový povrch ve své ulici a části ul. 

K Vranému. Všem občanům, kteří se na stavbě 

ulic podíleli, přejeme příjemné každodenní 

cestování z obce a zpět domů.  

*** 

Stejně tak zaslouží poděkování pan Buda, pan Trojan a další, kteří opakovaně na 

své náklady štěrkují dlouhé úseky  komunikací  v okolí svých domů.                          

Pálení čarodějnic 

 

 V pátek 30.4. se uskutečnil čarodějný zábavný večer v JK Harfa v Ohrobci . Zábava 

byla přichystána jak pro malé, tak i velké návštěvníky. Děti si zaskákaly  na nafukovací 

žirafě, mohly si zajezdit na koních, spatřit vystoupení kouzelníka i zapálit čarodějný oheň a 

mohly si zaskotačit v rytmu disco. 

Pro dospělé bylo přichystáno podium dvou skvělých kapel 

„Nikdy nevytažená čísla“ a „Zelené trosky“,  barmanská show 

byla součástí programu. 

Večer se vydařil i přes nepříznivou přeháňku, poděkování pat-

ří všem, kteří sponzorovali a pomáhali jako dobrovolníci 

s touto akcí. 

  

Za JK Harfa M. Slavíčková 

Ročník 4 .  č ís lo  2  

P.S. Těšíme se na Vaše příspěvky do podzimního vydání   


