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Vážení spoluobčané,
po dlouhé době se Vám dostává do ruky další vydání „Paceřáku“.
Nacházíme se v podivné době, která ovlivňuje nejen jednotlivce ale i život v obci.
Bohužel různá omezení neumožnila konání mnoha společenských akcí, která
jsme tradičně pořádali v předchozích letech. Jsem rád, že přes všechny
problémy dále funguje činnost menších skupin, kterými jsou naši Soptíci a
Senior klub.
Činnost obecního úřadu přes částečná omezení nebyla přerušena.
V poslední době jsme zrealizovali několik investičních projektů, o kterých se
můžete informovat v zápisech ze zastupitelstva obce zveřejněných na
internetových stránkách obce.
Pro příští rok připravujeme realizaci několika velkých projektů, jako je
například chodník na Husu, hřiště v Paceřicích, oprava a vybudování nových
komunikací a několik menších projektů. Přestože na větší projekty budeme
žádat o dotace, bude v případě realizace nutno použít finanční prostředky,
které jsme uspořili v minulých letech ve výši cca 3,75 milionu Kč, což je cca
30 % použitelných finančních prostředků obce. Abychom si dávali reálné cíle,
plánujeme odložení dlouho diskutovaného vybudování nového obecního úřadu
z bývalé prodejny na rok 2023.
Jsem přesvědčen, že by občané měli být informováni o záměrech
představitelů obce, proto mi dovolte jednu osobní informaci. Bylo tomu právě
jedenáct let, kdy jsem získal Vaši důvěru a byl jsem zvolen do funkce starosty
obce. Zdravotní problémy a několik dalších plánovaných ortopedických zákroků
mi neumožní se v nejbližší době plně věnovat řešení výše uvedených úkolů.
Proto jsem se po dlouhém zvažování rozhodl na funkci starosty ke konci roku
rezignovat. Protože mi není osud obce lhostejný, chtěl bych do konce volebního
období, do kterého bude zbývat 10 měsíců, zastávat funkci neuvolněného
místostarosty. Tento krok by umožnil plynulé předání funkce a moji podporu
při realizaci plánovaných projektů.
Dovolte mi malou rekapitulaci. Zdaleka ne všechno se podařilo, ale
pozitivně vnímám, že se nám za posledních 11 let podařilo zrealizovat několik
investičních záměrů v celkové hodnotě cca 50 milionu Kč. Na tyto projekty se
nám podařilo zajistit cca 80 %, což činí 39,5 milionů Kč z cizích zdrojů. O
trvalém rozvoji obce svědčí velký zájem o novou výstavbu, jehož důsledkem je
zvýšení počtu občanů více než o 70. Důvodem tohoto nárůstu byl především
vysoký počet nově přistěhovaných občanů, kterých bylo přes 170. To s sebou
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ale přináší i problém, kterým je začlenění těchto občanů do života v obci.
Možnost zlepšení této situace vidím v obnovení setkávání všech občanů na
společenských akcích a informování občanů o aktuálním děním v obci.
Podstatné informace jsou prezentovány na veřejných zasedáních zastupitelstva
obce. Přestože účast na těchto jednáních je v porovnání s okolními obcemi
nadprůměrná, chtěl bych pozvat i další občany, kterým na kvalitě života v obci
záleží a mají zájem ho ovlivnit. Nejenže se zde dozvíte aktuální informace, ale
můžete se k jednotlivým krokům obce vyjádřit a vznést vlastní podněty a
připomínky. Je nutné si uvědomit, že obec není úřad ale lidé, kteří zde žijí.
Především na nich a jejich aktivním zapojení do dění v obci záleží, jak se zde
bude žít.
Ještě jednou děkuji a zároveň se omlouvám všem, kteří se mnou
spolupracovali a ve funkci mě podporovali. Mé rozhodnutí rezignovat nebylo
lehké, ale pro zdárný rozvoj obce i pro mě jediné možné.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků a
úspěšný vstup do nového, snad již klidnějšího roku 2022.
Ing. Václav Sodomka, starosta obce
Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní
budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru
informací a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy.
Informace podle Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako
zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: https://www.mobilnirozhlas.cz/registrace
NEBO KLIKNUTÍM NA BANNER NA
STRÁNKÁCH https://www.pacerice.cz

NAŠICH

WEBOVÝCH

Registrovat se můžete také osobně na našem úřadu – rádi vám pomůžeme.
Doporučujeme vyplnit také Vaše bydliště, abychom Vás mohli rychle
varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody, poruchy el. proudu
atd.). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
Stáhněte si také aplikaci naší samosprávy
S touto aplikací budete mít důležité informace kdykoli při ruce. Navíc má
aplikace spoustu užitečných funkcí jako je například snadné nahlašování
závad na území naší samosprávy. Stačí si stáhnout aplikaci Mobilní Rozhlas a
v nastavení přidat naši samosprávu.
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Nové hřiště na Huse
V letošním roce se podařilo
realizovat dětské hřiště v osadě
Husa, kousek od aleje Rohanka.
Hřiště bylo realizováno formou
národní dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj, a to z fondu
„Podpora obnovy a rozvoje
venkova“
(konkrétně:
DT
117d8210H-Podpora budování a
rozvoje
míst
aktivního
a pasivního odpočinku).
Celkové
náklady
na
realizaci byly ve výši 1 360 479 Kč, z toho návratnost v dotacích byla
986 743 Kč. Hřiště disponuje herními prvky, jako jsou např. houpačky,
prolézačky, skákací pružinové houpačky, skluzavka, pískoviště, plácek pro
dětský fotbal, tabule na kreslení apod. Jako zázemí pro rodiče je zde prostorný
altán a několik laviček, odkud mohou své ratolesti bez obav sledovat. Hřiště je
oploceno, aby se dovnitř nedostal toulající se pes, a zároveň se jedná o
bezpečnou zábranu proti vyběhnutí dětí do silnice. V současné chvíli je hřiště
již přístupné, nicméně se ještě dolaďují některé drobnosti, proto prosím o
shovívavost při jeho návštěvě. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na
realizaci hřiště podíleli. Dovoluji si konstatovat, že se děti mají na co těšit a
doufám, že bude hřiště hojně navštěvováno.
V budoucnu bychom chtěli dětské hřiště dále rozšířit o „workoutové“
prvky (=posilovací stroje pro mládež a dospělé).
Pavel Tesař
Realizace protihlukové stěny v Paceřicích
Na základě petice občanů proti šíření nadměrného hluku v obci Paceřice
ze silnice I/35 byly ze strany Ředitelství silnic a dálnic (dále jen „ŘSD“)
provedeny kroky ke zjištění aktuálních hodnot hluku odbornou firmou, která
měření provedla.
Na podkladě tohoto měření, které vyšlo z hlediska hygienických limitů
hluku negativně (tedy, že došlo porušení hyg. limitů), byla zpracována firmou
EKOLA studie k omezení snížení hlukové zátěže na této komunikaci. Jako
nejúčinnější způsob omezení hlukové zátěže je návrh protihlukové stěny, což
také vyplývá ze závěru studie.
Stěna bude realizována z materiálu pohlcujícího hluk a to tak, aby
nedocházelo k odrazům hluku jedoucích vozidel po silnici I/35 i po krajské
komunikaci (sjezd do Paceřic) vedoucí podél této silnice. Stěna byla navržena
v celkové výšce 4,5 m. Začátek této stěny bude u odbočky k čerpací stanici u
sjezdu na Paceřice a konec bude cca 60 m před mostem (odbočka na Husu).
Předpokládaná realizace je plánována na příští rok 2022.
Pavel Tesař
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10 let Senior klubu Paceřice
Když listujeme naší kronikou, ani
se nám nechce věřit, že letos v
listopadu uplynulo již 10 let od
založení Senior klubu v Paceřicích. Ve
třech
obsáhlých
albech
je
zdokumentována úctyhodná řádka
akcí
různého
zaměření.
Kromě
pravidelných měsíčních schůzek to
byly výlety na památky, rozhledny a
jen tak do přírody. Rádi jsme
navštěvovali divadla a Kino nejen pro
seniory v Turnově. Věnovali jsme se v
rámci možností i sportovnímu vyžití,
např. bowlingu nebo hře petanque. Ti
zdatnější z nás podnikali skupinové cyklovýlety. Když bylo potřeba, pomáhali
jsme při zvelebování obce, např. při úklidu hřiště, při opravě kašny včetně
jejího okolí ve Studnicích, nebo při úpravě
cesty k soše Sv. Jana Nepomuckého.
Také do činnosti našeho Senior
klubu v posledních dvou letech zasáhla
pandemie koronaviru a nutná hygienická
opatření. Přestože jsme museli naše
setkávání hodně omezit, v dobách uvolnění
jsme opět obnovili naše čtvrteční schůzky
a uskutečnili pár akcí.
Ohlédla bych se na začátek roku
2020, kdy jsme se sešli s občany obce u
sochy Sv. Jana Nepomuckého k přivítání
nového roku a u malého ohýnku si opekli
špekáčky a zazpívali. V lednu jsme využili
krásného počasí a zajeli na Kozákov, kde jsme se kochali nádhernými výhledy
do kraje. V únoru to byla návštěva Planetária v Liberci s promítáním filmu s
vesmírnou tematikou. Jaro nás vylákalo
na osadu Jizerka se záplavou kvetoucích
narcisů.
Nadšeni jsme byli z návštěvy zámku
Sychrov, komnat Rohanových, nově
otevřeného prohlídkového okruhu.
Jsme rádi, že i v této pro všechny
obtížné době náš Senior klub žije. Věříme,
že se naše činnost zase naplno rozjede,
jakmile to okolnosti dovolí a přispějeme
tak k obohacení společenského života v
naší obci.
Za Senior klub Paceřice Jaroslava Tůmová
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Zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Paceřicích
V květnu letošního roku byla obnovena socha sv. Jana Nepomuckého.
Pískovcová socha byla odborně vyčištěna a zbavena nánosů řas, mechů a
lišejníků; bylo opět zvýrazněno písmo a ornamenty. Poničený podstavec
s nepůvodními rytinami byl odborně zbroušen a vytmelen do původního stavu.
Celá socha byla ošetřena hydrofobizačním nátěrem ochraňujícím sochu proti
vlhkosti a erozi.
Socha byla odborně zrestaurována uznávaným akad. sochařem Janem
Víchem, který např. restauroval rozsáhlé historické budovy, jako jsou městské
lázně Liberec nebo areál hospitalu Kuks.
Realizace proběhla za přispění Ministerstva zemědělství z národní dotace
č. 129 662-20 - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny. Celkové náklady na realizaci činily 96 600 Kč, z toho návratnost
v dotacích byla 67 620 Kč.
Jak můžete vidět na fotografii, památník sv. Jana Nepomuckého je tak
opět důstojně vyhlížející památkou, která bude „viditelná“ i pro další generace,
jež si připomenou historii Paceřic.
Pavel Tesař
Původní podoba sochy sv. Jana Nepomuckého – PŘED opravou
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Nová podoba sochy sv. Jana Nepomuckého – PO realizaci restaurátorských prací

Pavel Tesař
Nová obecně závazná vyhláška obce o poplatku za sběr komunálního odpadu
V roce 2020 proběhla změna zákona o odpadech (účinná od 1. ledna
2021) a s ní přichází ruku v ruce i nová obecně závazná vyhláška obce, jejíž
účinnost započne 1. ledna 2022. A co to vlastně znamená pro obec a pro
občany?
„Nová odpadová legislativa výrazně mění formu výběru poplatků za
odpady od občanů a obyvatel obce, což pro nás znamená, že chceme-li i nadále
poplatky za odpady vybírat, budeme muset přijmout zcela „nová pravidla“.
Nabízelo se několik možností, jak výši poplatků za odpady nastavit a
vybírat. Vzhledem k již zavedenému systému platby za sběrnou nádobu jsme
zvolili jako nejefektivnější způsob „výběr poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích prostředků“ tedy dle
kapacity sběrných nádob (popelnice).
Poplatek v tomto režimu vychází z objednané kapacity sběrných nádob
(popelnic) na dané období, tedy z předpokládaného množství odpadu, které
bude v tomto období odloženo, a jehož odvoz bude muset být zajištěn. Jedná se
o součin objemu přidělené nádoby a počtu jejich vyprázdnění za poplatkové
období, nebo celkový objem přidělených pytlů na odpad. Sazba za 1 l přidělené
kapacity popelnice bude vyhláškou stanovena na 0,6 Kč.
Příklad výpočtu poplatku: nádoba 120 l se svozem 1×14 dní (26 týdnů v
roce) – 120 l x 26 x 0,60 Kč = 1 872 Kč
Poplatek se vztahuje ke konkrétní nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Platí se za každou nemovitou věc, ve
které má poplatník bydliště, případně za každou nemovitou věc, ve které nikdo
nemá bydliště, ale kterou poplatník vlastní.
Dle nové odpadové legislativy již nebude možné účtovat levnější sazbu (po
přepočtu) za 1 litr sběrné nádoby, jako tomu bylo doposud u týdenních svozů či
objemnějších popelnic. Dle nové vyhlášky musí být cena za 1 litr sběrné nádoby
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totožná pro všechny možné kombinace velikosti popelnic a četnosti svozů
(týdenní, 14denní, kombinovaný). Tímto však bohužel dochází k výraznému
navýšení cen za odvoz odpadu u poplatníků využívajících popelnici s častějšími
svozy, nebo u poplatníků využívajících objemné popelnice.
Cestou, jak předejít tomuto zdražení, je využít všech možností
třídění komunálního odpadu v obci jako je svoz biologicky rozložitelného
odpadu, pytlový sběr, využití obecních nádob na tříděný odpad a tím
snížit objem popelnic či četnost svozů.
Ceník poplatků za jednotlivé sběrné nádoby dle četnosti svozů pro rok
2022 uvádíme níže (i s porovnáním cen z roku 2021). Nově si můžete objednat
četnost svozu 1xměsíčně.
Četnost svozů
1 x 14 dnů
(26 svozů)

Velikost
nádoby (l)

60

Nový
poplatek
936 Kč

Stávající
poplatek
1 420 Kč

80

1 248 Kč

110
120

1 x týdně
(52 svozů)

-484 Kč

Nový
poplatek
1 872 Kč

Stávající
poplatek
2 010 Kč

1 540 Kč

-292 Kč

2 496 Kč

1 716 Kč

1 820 Kč

-104 Kč

1 872 Kč

1 820 Kč

52 Kč

pytel
(60 l)

Rozdíl

kombinovaný svoz
(39 svozů) *

1 x měsíc
(12 svozů)

Stávající
poplatek
1 720 Kč

Rozdíl

Nová cena

-138 Kč

Nový
poplatek
1 404 Kč

-316 Kč

432 Kč

2 270 Kč

226 Kč

1 872 Kč

1 910 Kč

-38 Kč

576 Kč

3 432 Kč

2 660 Kč

772 Kč

2 574 Kč

2 240 Kč

334 Kč

792 Kč

3 744 Kč

2 660 Kč

1 084 Kč

2 808 Kč

2 240 Kč

568 Kč

864 Kč

Rozdíl

Rok 2021 - 500 Kč (počet pytlů 9)
Rok 2022 - 216 Kč (minimální počet pytlů na osobu 6 ks) - 36 Kč/pytel

*Kombinovaný svoz
v zimním období je vývoz 1 x týden, v letním období je vývoz 1 x 14 dnů

Změny velikosti sběrné nádoby nebo četnost svozů prosím nahlaste
nejdéle do 15.12.2021 na obecním úřadě. V případě, že změnu nenahlásíte,
bude Vám účtována stejná velikost popelnice a četnost svozů jako v roce 2021.
S výše uvedenými změnami bych chtěl dále upozornit občany, že v příštím
roce také dojde k navýšení poplatku za skládkování o 12,5 % (dáno
zákonem). Tento poplatek bude v následujících letech nadále stoupat, a to se
samozřejmě projeví na cenách za vzniklé odpady.
Zároveň jsou obce také povinny zajistit, aby odděleně soustřeďované
složky komunálního odpadu (tzv. tříděný odpad) tvořily v letech 2025-2029
alespoň 60 %, v letech 2030-2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z
celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec
původcem.
Abychom mohli tyto cíle splnit, budeme muset zajistit vytřídění podstatně
většího množství jednotlivých složek komunálních odpadů než doposud. Proto
se prosím zaměřte zejména na důkladné vytřídění bioodpadů a další
třídění ostatních využitelných složek odpadu (papír, plast, sklo, kovy,
oleje, textil). V tomto případě platí, že čím více budeme třídit, tím více
ušetří peníze nejen občané, ale také obec.
Samozřejmě jsme Vám plně k dispozici při jakékoliv konzultaci,
vzneseném dotazu či pomoci s pochopením této složité problematiky.
Pavel Tesař
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Kulturní akce v obci
Setkání Rodáků a přátel Paceřic
Tato již tradiční akce se po téměř dvouleté přestávce uskutečnila 11. září. Po
této dlouhé době jsme neočekávali velkou účast i vzhledem k stávající situaci,
ale byli jsme velmi potěšeni. Sešlo se nás mnoho. Zřejmě všem chyběl kontakt s
přáteli a popovídání s kamarády. Bylo připraveno jako vždy dobré jídlo a
příjemné prostředí. Akce byla zdařilá a doufejme, že si ji všichni užili a že se za
rok opět sejdeme.

Svatomartinský lampionový průvod
V sobotu 13. listopadu se konal lampionový průvod sv.
Martina. Účast byla opět nad očekávání, děti a rodiče
shlédli stínové divadlo Jany Duškové, prošli si průvodem
trasu ke kašně ve Studnicích a tam ochutnali
připravené dobroty, zahřáli se horkým čajem. Na
plovoucí lucerničky napsali svá přání.
Akce byla opět zdařilá a těšíme se, že příští rok
proběhne v podobném duchu.
Společné zdobení vánočního stromečku.
Ozdobme si vánoční stromeček!
Bude připraven před vchodem na obecní úřad. Kdo se chcete zapojit, přineste a
ozdobte stromeček ozdobou dle vlastní fantazie. Stromek bude připravený
29.11. Těšíme se na vaše nápady.
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Paceřice hledají dárce kostní dřeně - PODĚKOVÁNÍ!!!
Dovolte, abych Vám všem jménem svým, a především jménem mé dcery
Nely, která onemocněla zákeřnou nemocí ALL (akutní lymfoblastická leukémie),
poděkovala za organizaci kampaně zaměřené na propagaci dárcovství kostní
dřeně a tím za naději pro Nelu i ostatní vážně nemocné.
Z celého srdce děkuji všem, kteří se zaregistrovali.
Děkuji OÚ Paceřice, starostovi Ing. V. Sodomkovi a místostarostovi Ing. P.
Tesařovi, děkuji přilehlým obcím, které se také připojily.
Děkuji SDH Paceřice, kde Nela byla donedávna aktivním členem.
V neposlední řadě děkuji především Milanu Hejlovi, za veškerou
organizaci a podporu. Zároveň jeho rodině za pomoc s hlídáním Nelinčiny
sestry Nikolky v době, kdy je tatínek v práci a já s Nelou hospitalizovaná ve
Fakultní nemocnici v Motole.
Zkrátka děkuji Vám všem, kteří se podílíte na pomoci (ať už fyzické či
psychické) celé naší rodině!!!
VELKÉ DÍKY A PEVNÉ ZDRAVÍ
Maminka Nelinky

Pohádkové vítání prázdnin v Radimovicích
Druhý ročník Pohádkového vítání prázdnin se
uskutečnil 26.06.2021. Pořadatelem této akce byla
obec Radimovice, které se letošní ročník opět vydařil.
Mezi sponzory a partnery byla i naše obec. Stejně jako
loni jsme se akce zúčastnili i aktivně. Na jednom ze
stanovišť byli zastupitelé Vlasta Bulířová a Pavel
Tesař.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
zúčastnili a zároveň podpořili dobrou věc pro děti i
jejich rodiče. Budeme rádi, když se přidají v příštím
ročníku i ostatní občané.
Kontejnerové stání na sklo ve Studnicích + odtok na dešťovou vodu u
pumpy
V září se dostavělo kontejnerové stání pro nádoby na sklo ve studnicích.
Dále bylo u pumpy v Paceřicích (směrem k autoservisu Richter) vyčištěno a
opraveno betonové koryto na odtok dešťové vody.
Opravené lavičky v Paceřicích
Asi jste si všimli, že se v obci opravilo mnoho laviček a míst pro
odpočinek. Tímto bychom chtěli poděkovat zejména panu Josefu Jelínkovi,
který se podílel na veškeré opravě. Dále panu Jelínkovi děkujeme mimo jiné za
opravená sedátka u původního kolotoče na novém hřišti na Huse. Děkujeme.
Za zastupitelstvo obce Paceřice,
Vlasta Bulířová
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Významná životní jubilea
Blíží se konec roku, a proto bych chtěla
zrekapitulovat přehled významných životních jubileí
v tomto roce:
70. narozeniny oslavil 1 občan,
75. narozeniny oslavilo 7 občanů,
80. narozeniny oslavili 2 občané,
81. – 89. narozeniny oslavilo 7 občanů,
A krásné 90. narozeniny oslavily dvě dámy.
Tímto všem ještě jednou GRATULUJEME!
Za zastupitelstvo obce Paceřice,
Vlasta Bulířová

SOPTÍCI, mladí hasiči, skvělá parta, dobří kamarádi.
Už 16 let vedeme skupinu dětí, kteří mají zájem o hasičský sport. A i když
jsme sbor malý a máme omezené možnosti na trénování, máme za sebou skvělé
úspěchy a SDH Paceřice i obec skvěle reprezentujeme. Naším cílem je si hlavně
každé setkání užít a stmelovat partu dětí se stejnými zájmy. Učíme se vázat
uzly, orientovat se v mapě, střílet ze vzduchovky, běhat přes kladinu, skákat
přes bariéru, proskakovat oknem, motat hadice, startovat mašinu, hasit vodou,
učíme se požární ochranu a hrajeme hry, ...no je toho spousta.
Máme za sebou skvělé úspěchy na soutěžích, a to jak prckové, tak i
dorost. Letos to byla vůbec paráda. Zopakovali jsme si účast na mistrovství ČR
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v požárním sportu dorostu, na krajských kolech jsme předvedli skvělé výkony a
naše dorostenky to tak chytlo, že vyrazily i na halovou soutěž, kde předvedly, že
to vážně umí.
Parta mladších hasičů letos soutěžila v Závodě požárnické všestrannosti a
dala do toho naprosto vše. Nic je nerozhodilo a odvezli si nádherná umístění,
která jsme řádně společně oslavili. Pizza, mlsání, film a pohoda...jo to si užít
vážně umíme.
Jsme parta správná, a to je nejdůležitější.
Petra Křikavová
vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Paceřice
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A ještě něco poezie
Jana Chlebnová

Prosinec nesměle zaklepe na dveře,
tiše je otevře, vždycky to zkusí.
Možná nám přinese, po kraji rozsype
bělostná peříčka martinské husy.
Z košíku rozdává jablka, ořechy,
lízátka rampouchů rozvěsí pod střechy.
Na hřívách koníků naleští zvonečky,
za okny rozsvítí vánoční stromečky.
Zabalí pro všechny dárečky na míru,
hvězdičky vystříhá z bílého papíru.
Pohladí kočku, co na prahu vrní,
zavoní jehličí a přání se splní.

Zas jsou tu Vánoce,
čas by měl zpomalit,
přejme si pro jednou,
co nejde zabalit.
Zdraví a lásku,
chvíle co zahřejí,
do dnů co přichází
víru a naději.

Vydal OÚ Paceřice v listopadu 2021. Nápady, dotazy a připomínky adresujte na OÚ nebo na
mailovou adresu obec@pacerice.cz . Za příspěvky předem děkujeme.
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