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ÚČAST OBCE V SOUTĚŽI „VESNICE ROKU“
– VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ V KRUHU U JILEMNICE
Již sedm let se naše obec účastní soutěže Vesnice roku Libereckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
spolu s Libereckým krajem. V této soutěži obce prezentují svoji investiční, kulturní, sportovní a spolkovou činnost.

Starosta předvedl zázemí sportovního areálu u Kamenice a
informoval o úspěších FK Albrechtice.

Mgr. Janušková seznámila komisi s historií kostela a děti ze
základní školy zazpívaly.

Herci z desenského divadelního spolku Vojan seznamovali komisi cestou k Protržené přehradě s historií obce.

Společné foto s komisí u Krömerovy boudy.

Ačkoli jsme se neumístili na místech
spojených s ﬁnanční odměnou, za
celkovou úpravu prostoru Protržené

přehrady a spolupořádání připomínky 100. výročí protržení přehrady jsme
získali cennou trofej „Zvláštní ocenění

Starosta Jaroslav Zeman přebírá ocenění od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.
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komise“. Vyhlášení výsledků soutěže
proběhlo v polovině srpna ve vítězné
obci – v Kruhu u Jilemnice.

Místostarostka Anna Kuřátková s šerpou pro finalisty soutěže.
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Zvláštní ocenění komise pro naši obec.

Místostarosta Antonín Kučera a ředitelka ZŠ Mgr. Hana Janušková se zástupci soutěžících obcí na slavnostním vyhlášení
výsledků.

23. - 24. 6. 2017 ŠTÍT ALBRECHTIC
Letošní 44. ročník fotbalového klání hostily Albrechtice nad Orlicí. Naše mužstvo mělo po loňském vítězství dobře našlápnuto svůj titul obhájit, naděje mu však ve ﬁnále překazily Lesní Albrechtice, které nás porazily 1:0. Celkově jsme se
umístili na krásném druhém místě.

Starosta Jaroslav Zeman s kapitánem týmu Janem Pipkem ml.

Slavnostní nástup

22. 7. 2017
VETERÁNEM
ZA KRTEČKEM
Na přelomu prázdnin naší obcí projela
přehlídka vozů veteránů na své soutěžní jízdě historických vozů krajem Jizerských hor. Vyhlášení vítězů proběhlo
ve sportovním areálu u Kamenice.
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19. 8. 2017 / DEN IZS
Sobota v polovině srpna je v naší obci
řadu let spojena s předváděcí akcí složek integrovaného záchranného systému ČR a Polska. Nebylo tomu jinak
ani letos. Návštěvníci mohli sledovat

soutěž družstev dobrovolných hasičů
obou zemí v požárním útoku, zhlédnout ukázky práce Hasičského záchranného sboru LK, Armády ČR – 31.
pluku radiační, chemické a biologické

ochrany, Policie ČR, Horské služby ČR,
Vězeňské služby ČR, Českého červeného kříže, pracovníků Záchranné služby
LK a jejich polských kolegů.

Slavnostní nástup.

Soutěž v požárním útoku
– jednotka dobrovolných hasičů naší obce v akci .

Ukázka zásahu 31. pluku Armády ČR.

Malí hasiči z Dalešic likvidují požár.

Ukázka práce hasičů při dopravní nehodě se zraněním.

Ukázka slanění se psem.
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19. 8. 2017
POUTNÍ MŠE
S PROCESÍM NA
MARIÁNSKOU
HORU
Dopoledne proběhla v kostele
sv. Františka z Pauly mše svatá.
Poté se vydalo procesí ke kapličce
Panny Marie na Mariánské Hoře.

9. 9. 2017 OTEVŘENÍ BIKEPARKU
Doufáme, že jeho otevření bude přínosem pro rozvoj cestovního ruchu v naší obci. Příprava celého projektu trvala čtyři
roky. V průběhu podzimních víkendů, kdy byla v provozu lanová dráha, si nové bikeové trasy vyzkoušely stovky malých
i zkušených cyklistů.

Slavnostní otevření bikeových tras na Tanvaldském Špičáku ředitel Lesů ČR ing. Ludvík Řičář a starosta obce Jaroslav Zeman
předávají ocenění zástupci firmy DH-FR racing, panu Janu Ciglerovi. DH-FR racing navrhla trasy a zajistila vlastní úpravu tratí.

Mapa BIKEPARKU

První průjezd páskou

K výjezdu na Špičák cyklistům poslouží sedačková lanová dráha TJ
Bižuterie.
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11. 9. 2017
MISTROVSTVÍ
SLUŽEBNÍCH PSŮ
V SUTINÁCH
Naše občanka Romana Hübnerová se svým
psem Spikem letos obhájila loňský titul
mistryně republiky služebních psů ve vyhledávání v sutinách. Celá akce se uskutečnila ve dnech 8. – 10. září v Klánovicích. Ke
krásnému úspěchu Romaně gratulujeme!

16. 9. 2017 POCHOD PROTI PROUDU
V sobotu 16. září naše obec ve spolupráci s Desnou a Frýdlantem uspořádala první ročník Pochodu proti proudu, který se
koná v čase připomínky výročí protržení přehrady na Bílé Desné. V průběhu roku 2017 areál navštívilo přes 105 tisíc návštěvníků, což je o 10% více než v roce 2016, kdy jsme si připomněli 100 let od této události.

Místostarostka Anna Kuřátková jako jedna z účastníků pochodu

Pamětní magnetky pro účastníky pochodu
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Zleva starostové Dan Ramzer (Frýdlant v Čechách), Jaroslav
Zeman (Albrechtice v J. h.) a Jaroslav Kořínek (Desná) v areálu
Protržené přehrady

Organizátoři pochodu Štěpán Vejražka (vlevo) a Robert Bubník
(vpravo) ze skupiny přátel Albrechtic přivítali v cíli prvního poutníka startujícího z Albrechtic.
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4. 11. 2017 VÝLET DŮCHODCŮ DO HARRACHOVA
Podzimní zájezd tentokrát směřoval do nově otevřeného lyžařského muzea v Harrachově. Po prohlídce expozice bylo na
programu občerstvení v restauraci U Zvonku v Kořenově.

15. 11. 2017 BESEDA S POLICÍ ČR
Na základě iniciativy obvodního oddělení policie ve Smržovce byla uspořádána beseda, zaměřená na prevenci trestné
činnosti páchané na seniorech. Beseda se líbila a my děkujeme vedoucímu obvodního oddělení npor. Bc. Ondřeji
Tuláčkovi za její zorganizování.

Npor. Bc. Ondřej Tuláček - vedoucí obvodního oddělení
ve Smržovce při prezentaci

Účastníci besedy

www.albrechtice-jh.cz | 07
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ty OOP Smržovka v době od 1. ledna
2017 do 25. června 2017 řešeno 337
přestupků a bylo uloženo 675 blokových pokut (nově nazýváno „příkazy na
místě“). V porovnání s rokem 2016 bylo
ve služebním obvodě OOP Smržovka
ve stejném období spácháno 241 přestupků, a policisté uložili celkem 695
blokových pokut. V roce 2017 tedy
došlo k nárůstu o 96 přestupků a k
poklesu o 20 udělených blokových
pokut (příkazů na místě).

ZPRÁVA OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR
VE SMRŽOVCE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
Vážení spoluobčané,
letošní rok doposud nepřinesl žádné
výrazné změny týkající se bezpečnostní situace. Stále přetrvává mírně klesající tendence v nápadu trestné činnosti, naopak policisté zaznamenali nárůst
protiprávního jednání v přestupkové
rovině. Složení trestné činnosti odpovídá předešlým rokům.

V době od 1. ledna do 25. září 2017
bylo na teritoriu OOP Smržovka spácháno 118 trestných činů při celkové
objasněnosti 50,83 %. Za stejné období roku 2016 bylo spácháno 135 trestných činů, přičemž objasněno bylo
57,14 % z nich. V roce 2017 došlo ve
sledovaném období k poklesu o 17
trestných činů. Současně bylo policis-
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9
57,89
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12
58,33

říjen

březen

nápad TČ
objasněnost v %

únor

2017

leden

tab. č. 1 – přehled o nápadu trestné činnosti a objasněnosti v uplynulém období

118
50,83

tab. č. 2 – složení nápadu trestné činnosti

období
1 - 9. 2017

majetková kriminalita
53 (16x vloupání, 29x kr. prostá, 8x ostatní)

mravnostní činy
1

násilý
17

ostatní
47

tab. č. 3 – přehled o nápadu trestné činnosti a přestupků v jednotlivých obcích
(pozn.: policisté mnohdy působí i mimo níže uvedené lokality, proto se údaje v tabulce nemusí shodovat s výše uvedeným)
Lokalita
trestné činy
přestupky bez BP
blokové pokuty
Smržovka
58
137
300
Lučany n. N., Horní Maxov, Jindřichov
19
59
175
Josefův Důl, Dolní Maxov, Antonínov
18
27
15
Nová Ves n. N., Horní a Dolní Černá Studnice
6
20
85
Albrechtice v J. h.
7
31
19
Jiřetín p. B.
5
50
1
vypracoval: npor. Bc. Ondřej Tuláček
vedoucí oddělení

5. 12. 2017 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Vystoupení dětí ze základní školy pod vedením ředitelky
Mgr. Hany Januškové.

08 | www.albrechtice-jh.cz

Před kostelem Mikuláš rozdával dětem dárečky.
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11. 12. 2017 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Řady občanů naší obce rozšířilo od konce roku 2015 celkem 7 dětí, šest děvčátek a jeden chlapec - Leontina Francoise
Smutná, Ella Schořovská, Anna Jelínková, Veronika Suchardová, Antonie Znojemská, Ela Kroschová a Jonáš Pipek.

Přivítání občánků narozených od konce roku 2015 doposud

Děti ze školy si připravily hudební pásmo.

Vojta Vodička předává květinu mamince nejstarší z vítaných dětí
Leontinky Francoise Smutné.

Nejmladší občánek obce Jonáš Pipek se svými rodiči Janem
a Helenou

9. 9. 2017
BĚH
NADĚJE
Letošní ročník Běhu naděje v Jiřetíně pod
Bukovou, který naše obec pravidelně
ﬁnančně podporuje, byl pro organizátory
rekordní. V celé republice bylo díky této
akci vybráno kolem 480 tis. Kč, z toho pouze v Jiřetíně celých 62.611,- Kč. Výtěžek
celé akce byl předán Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Motole. Organizátorům akce gratulujeme a přejeme hodně
sil do dalších ročníků.

www.albrechtice-jh.cz | 09
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ALBRECHTICKÁ DĚVČATA 
Na úřad dorazil dopis s prosbou o jeho
uveřejnění. Za milá slova velice děkujeme: „Děvčata staršího věku by ráda
poděkovala obecnímu úřadu, zvlášť

panu starostovi Jaroslavu Zemanovi a
místostarostce Aničce Kuřátkové, i paním učitelkám za hezké akce, které pro
nás dělají. Moc si toho vážíme. Přejeme

všem do nového roku hodně zdraví a
úspěchů a pokračování.
Děvčata z dolních Albrechtic“

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Kdo se přišel o prázdninách podívat
do školy a viděl haldy cihel a sutě, nevěřil, že se v září začne vyučovat. A přece se škola 4. září otevřela. Všude byla
ještě cítit malba a různé nátěry, ale to
vůbec nevadilo slavnostnímu zahájení
nového školního roku a hlavně přivítání žáků 1. ročníku. Tedy žákyň, protože
prvňáčci jsou letos samé holčičky –
Kačenka Kyselová, Natálka Müllerová,
Eliška Pechová, Natálka Prokopová, Terezka Sieberová, Amálka Suchardová,
Barborka Vasilová a Verunka Zemanová. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo, hodně radosti z úspěchů a dobré
kamarády.

POBYT V KEMPU SEDMIHORKY 6. 9.  8. 9. 2017

Dobyli jsme hrad Trosky.
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Putujeme přes Hrubou Skálu do kempu.

Obdivujeme další „mazlíčky“.

V naučných programech jsme poznávali vlastnosti pramenů, písku, skal, zvířat a rostlin Hruboskalska.
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Poslední den nás báseň s hádankami a úkoly vedla skalním labyrintem k pokladu. Ten jsme objevili u hradu Valdštejn.

Foto a text: Mgr. Hana Janušková
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BUDOVÁNÍ / KNIHOVNA
Místní knihovna byla z původního
půdního prostoru v budově základní školy přestěhována do zcela nově
vybudovaných prostor v přízemí. Pro-

story knihovny slouží zároveň jako
zasedací místnost s možností pořádat
hudební produkce a prezentační projekce. Součástí knihovny je i „Místo svo-

bodného přístupu k internetu pro veřejnost“, které bylo zřízeno z dotačních
prostředků. Knihovna je otevřena každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin.

www.albrechtice-jh.cz | 13
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BUDOVÁNÍ / ŠATNY A HLAVNÍ VSTUP DO ŠKOLY
Kompletní rekonstrukcí prošly i
šatny a hlavní stup do školy. Do
podlah byly vloženy hydroizolační vrstvy, do obvodového
zdiva bylo napuštěno vodní
sklo. Malé okénko v šatně bylo
nahrazeno větším a do místnosti byl instalován radiátor. Na
podlahu bylo položeno nové
linoleum a děti dostaly nové
věšáky a lavice.
Do vstupní haly byly vsazeny
nové dřevěné dveře s izolačními skly a elektrický otvírač
dveří, před ně byl zabudován
kamerový systém a zvonek.

BUDOVÁNÍ / WC DÍVKY
Po loňské rekonstrukci chlapeckých záchodků přišly na řadu i ty dívčí. Byly odstraněny provizorní rozvody vody (vedené
úchyty na zdi) a zabudovány nové. Vyměnili jsme odpady, obklad i dlažbu. Dále byly instalovány nové zavěšené toalety,
umyvadlo a topení.
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BUDOVÁNÍ / ÚPRAVY TŘÍD A DRUŽINY
Ve třídách i družině byly vyměněny odpady u umyvadel a rozvody topení. V družině byly vyměněny i radiátory. Ve třídách,
ředitelně a tělocvičně byly obroušeny a nalakovány parkety. Třídy, družina, ředitelna, chodby i tělocvična byly kompletně
vymalovány.

BUDOVÁNÍ / VÝMĚNA OKEN V MŠ
Během letošních prázdnin proběhla velká rekonstrukce také v naší mateřské škole. Na konci školního roku jsme vystěhovali
veškerý nábytek a hračky do jedné místnosti.

V celé škole byla vyměněna okna.

Do herny dětí byl položen nový koberec. Zároveň bylo v celé
budově nově vymalováno.

A takto vypadá školka dnes.

Pak už začala příjemná práce – stěhovat nábytek a hračky zpět
na své místo.

Foto a text: Mgr. Iva Hollerová
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BUDOVÁNÍ / REKONSTRUKCE ÚŘADU
Kvůli výměně odpadních stoupaček ze tříd bylo nutné vybourat i část zdi v úřadu, což si vynutilo kompletní vyklizení
prostor kanceláře. Využili jsme toho k větší rekonstrukci, v rámci které byl snížen strop, odstraněna přepážka rozdělující
kanceláře, byly zcela vyměněny rozvody datových kabelů i elektro a zřízena kuchyňka. Stávající kancelářský nábytek byl
zčásti vyměněn, zčásti doplněn a byly položeny nové podlahové krytiny.

kanceláře před rekonstrukcí

V průběhu rekonstrukce

Nová kancelář podatelny

16 | www.albrechtice-jh.cz

V průběhu rekonstrukce

Nová kancelář starosty

Nová kancelář starosty

Nová kuchyňka
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OPRAVY / KANALIZACE 
KAMEROVÉ ZKOUŠKY,
OPRAVY ŠACHET
V průběhu léta byly provedeny revizní kamerové záznamy
stavu hlavní kanalizační stoky v obci. Při této příležitosti byly odhaleny úseky s množstvím prasklin, neodborně
provedené domovní přípojky, dokonce i kabel s přípojkou
elektro procházející kanalizační šachtou. Jako první byly
opraveny šachty s poklopy a část kanalizace v hlavní komunikaci. V příštím roce budeme v opravách pokračovat.

OPRAVY / KOMUNIKACE
Ani tento rok jsme nezapomněli na údržbu místních komunikací. Největší úpravou prošla komunikace k bývalým
Šroubárnám.

OPRAVY / ASFALTOVÁNÍ
U ﬁrmy STRABAG, která pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje asfaltovala příjezdovou komunikaci Horním Tanvaldem, jsme objednali úpravu napojení sjezdu silnice z „Říhovky“ a položení nového asfaltu u „Cukrárny“.

www.albrechtice-jh.cz | 17
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NOVÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
U HASIČÁRNY A NA MARIÁNSKÉ HOŘE
U hasičárny a na Mariánské Hoře byly vybudovány přístřešky pro kontejnery na tříděný odpad. Drátěné klece na pytlový
odpad dostaly stříšky, aby je v zimním období nezasypával sníh. V současné době zpracováváme podklady pro podání
žádosti o dotaci na kryté stání pro kontejnery a pytlový odpad u čistírny odpadních vod.

Montáž přístřešku na Mariánské Hoře

DOTACE  HŘBITOV, KOSTEL
V průběhu léta jsme obdrželi informaci o úspěšném vyřízení žádosti o
dotaci ve výši 160 tis. Kč z prostředků
Státního zemědělského intervenčního fondu – program Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny. Obec žádala o dotaci na úpravu páteřní komunikace na hřbitově. Na
jaře 2018 bude hlavní cesta od brány k
fontáně zhotovena ze zatravňovacích
dlaždic a její okolí upraveno a zatravněno.
Obecní úřad i tento rok administroval
pro Římskokatolickou farnost Albrechtice v Jizerských horách žádost o dotaci na dokončení opravy střechy kostela sv. Františka z Pauly. I tato žádost
byla úspěšná a díky tomu se můžeme
těšit, že na jaře 2018 bude kompletní
oprava střechy na kostele dokončena.
Dotace od stejného poskytovatele
(SZIF – program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny) pokryje 420 tis. z celkových
650 tis. Zastupitelstvo obce zároveň
schválilo poskytnutí dotace ve výši 100
tis. na úhradu vlastního podílu farnosti. Farnost opravu ﬁnancuje i ze svých
prostředků, bohužel jich ale nemá na
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celkové náklady dostatek.
Rádi bychom touto cestou oslovili
občany a přátele obce s žádostí o
zvážení finanční pomoci. Římskokatolická farnost případné příspěvky přijímá na svůj účet č. 260589
33 49/0800, pod variabilním sym-

bolem 60253843. Doklad o poskytnutém daru vydá administrátor farnosti a farář pan Mgr. Pavel Ajchler,
kontakt: pavelaj@centrum.cz. Za
příspěvek v jakékoli výši děkujeme.
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VICHŘICE HERWART
V neděli 29. října zasáhla naši obec
vichřice Herwart, která měla za následek neprůjezdnost některých obecních komunikací a několikadenní
přerušení dodávky elektrické energie
v částech obce Waberloch a Mariánská Hora. Následky vichřice pomáhali
občanům odstraňovat albrechtičtí
hasiči, kteří již od ranních hodin drželi

pohotovost a prováděli monitorování
situace. Po zlepšení povětrnostních
podmínek v odpoledních hodinách
pak prováděli odstraňování padlých
stromů z místních komunikací. Nejpostiženějším místem v obci byl úsek
komunikace do Waberlochu v blízkosti
domu Klíbrových, kde pád vzrostlého
smrku napáchal nemalé škody.

Na likvidaci následků vichřice se přímo
v terénu podíleli hasiči Adam Hübner,
Jan Hübner, Jan Novák, Libor Mevald a
Roman Rameš, zálohu na stanici zajišťovali Stanislav Sluka, Filip Mevald, Roman Hübner a Petr Hübner.
Popadané stromy potrhaly také vedení
nízkého napětí, vzniklé škody likvidovala i společnost ČEZ Distribuce.

ALBRECHTIČTÍ HASIČI V ROCE 2017
Uplynulý rok byl pro dobrovolné hasiče z Albrechtic rokem nadprůměrného množství zásahů a rokem několika
akcí, kterými hasiči přispěli k oživení
veřejného života v naší obci. V roce
2017 byla Krajským operačním střediskem hasičů povolána místní jednotka
k celkem šesti zásahům. Ty se dají rozdělit na zásahy technické a zásahy IZS.
Při součinnostních zásazích integrovaného záchranného systému jednotka
spolupracovala s Policií ČR, pyrotechniky, Zdravotnickou záchrannou službou a Horskou službou.

V oblasti veřejného života v obci hasiči předvedli dětem své dovednosti
a techniku při své návštěvě mateřské
školy a při dětském dnu u Kamenice.
Dále zajistili řízení dopravy při VESPO
běhu přes Tanvaldský Špičák. V rámci
brigádnické výpomoci obci hasiči provedli posekání trávy a úklid okolí obecního parkoviště pod bytovým domem
č. p. 24.
ZÁSAHY JEDNOTKY 2017
Technické: 27. 9. únik plynu z porušeného plynového potrubí, 25. 10. li-

kvidace olejové skvrny na komunikaci
Tanvald Žďár - Albrechtice, 29. 10. likvidace následků vichřice
Součinnostní IZS: 10. 7. transport
imobilního pacienta do sanitky, 9. 8.
evakuace obyvatel bytového domu v
Jiřetíně kvůli nálezu předmětu připomínající ruční granát z druhé světové
války, 15. 10. transport zraněné osoby
z hustého lesního porostu
Autor textu:
Bc. Adam Hübner
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22. 11. 2017 POHŘEB NOVODOBÉHO VÁLEČNÉHO
VETERÁNA JAROSLAVA MEVALDA
Jaroslav Mevald pocházel z Tanvaldu
a byl držitelem státního vyznamenání
medaile Za hrdinství. Před třemi lety
byl vážně zraněn v Afghánistánu, když
jeho vozidlo zasáhl reaktivní protitan-

kový granát a on navzdory svým zraněním kryl spolubojovníky palbou. Věřil, že se bude moci do nasazení vrátit.
Zemřel náhle v pátek 10. listopadu ve
věku 39 let. Poslední rozloučení s vo-

jenskými poctami proběhlo ve středu
22. listopadu od 14 hodin v kostele v
Albrechticích v Jizerských horách.
Upřímnou soustrast rodině a všem
pozůstalým.

Jaroslav Mevald

KALENDÁŘ 2018
NA ÚŘADĚ JE MOŽNÉ ZAKOUPIT KALENDÁŘ
NA ROK 2018 S HISTORICKÝMI FOTOGRAFIEMI.

FORMÁT A4 – CENA 100,- KČ
FORMÁT A3 – CENA 200,- KČ

KRONIKA MARIÁNSKÉ HORY
Autor kroniky Ing. Bartík zpracoval změny od roku 2012 do poloviny roku 2017 a připravil podklady pro nové aktualizované
vydání. Kronika je vytištěna v nákladu 100 kusů a je k zakoupení na úřadě za 980,- Kč.
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24. prosince 2017
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
v ALBRECHTICÍCH v J. h.
v kostele sv. FRANTIŠKA Z PAOLY

ve 22:00 hodin
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ

BOHOSLUŽBY
V ALBRECHTICKÉM KOSTELE
24.12.2017

NEDĚLE

Štědrý den (půlnoční)

22,00h

26.12.2017

ÚTERÝ

Svátek sv. Štěpána

11,00h

31.12.2017

NEDĚLE

Svátek Svaté rodiny

11,00h

1.1.2018

PONDĚLÍ

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok)

11,00h

7.1.2018

NEDĚLE

Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)

11,00h

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH
OZNAMUJE, ŽE VE DNECH 27. 12. – 29. 12.
JE NA ÚŘADĚ DOVOLENÁ
PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ
DO NOVÉHO ROKU 2018.

