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PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU – K ZAMYŠLENÍ
Nový roku, buď rokem světla, lásky
a tvoření. Lidem korunu života přines,
a dej, ať naše koruny jsou více lidskými.
Hranice nadbytku vyměř, a učiň hranice
mezi námi zbytečnými. Dej svobodu
všem vírám, a nám všem víru ve svobodu.
Poslední slova manželkám vezmi, a ať na
ta první jejich manželé vzpomínají. Lidi
zbav všech falešných mincí, a poslední
minci zabav všem falešným lidem. Dej
„těm nahoře“ lepší češtinu, a Čechům
lepší „ty nahoře“. Více pravdy dej všem
našim přátelům, a pravdě více přátel.
Dobře smýšlejícím dej dobré smýšlení,
vědu nech tvořit nové vědění. Úřady nám
dej dobře placené a ne uplacené, dobro,
jež činí, ne to co je činěno. Poctivým
lidem dej možnost pracovat poctivě.
Dej našemu rozumu srdce, srdci rozum,
a blaženost duším již nyní. Kéž všichni
do nebe přijdeme, ale po dlouhém
a dobrém životě.

Podle německých lidových novin
z r. 1864, neznámý autor
Do nového roku Vám všem přeji při
pevném zdraví dlouhý a dobrý život
naplněný láskou, tolerancí, pohodou
a radostí.
Jaroslav Diviš
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Každoročně se se začátkem adventu na
naší návsi rozsvítil strom ozdobený
baňkami a dárečky, které vytvořily děti
ze základní školy. Rozsvítil se ale jednoho dne potichu sám, poté co ho ozdobili
pracovníci technických služeb z Kuřimi.
Letos ale bylo poprvé vše trošku jinak.
Pan starosta zajistil ozdobení s možností rozsvícení v okamžiku, kdy si to
budeme sami přát. Obec poskytla
prostředky na svařák a punč. Chlapci
a dívky z Kultury Lelekovice – stárci
a stárky, zajistili stánky pro prodej
a podávání občerstvení.
Paní učitelka Přikrylová s dětmi ze ZŠ
a dechový soubor pana učitele Vydry si
připravili krátké kulturní vystoupení. Pan
starosta nás všechny ve svém proslovu
obeznámil s tradicemi adventu. Zájemci
si také mohli zakoupit šperky nebo
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keramické drobnosti, které vytvořily
lelekovické občanky Jitka Růžičková
a Zuzka Hrubá. Krásné Lelekovice
namyslely, domluvily a koordinovaly.
Zaměstnanec obce, pan Šusťáček byl
tím, kdo v pravou chvíli zmáčkl vypínač,
a strom se rozzářil. První společné
rozsvícení vánočního stromu na návsi je
za námi.
Nečekaly jsme takový zájem občanů
a tak nebyl zajištěn mikrofon s reproduktorem, mluvené slovo tak bylo slyšet
jen v nejbližším okolí účinkujících...
Ale příští rok to bude určitě lepší
Děkujeme všem, kteří se na zdárné akci
podíleli
Jarmila Gladišová a Zdenka Kratochvílová
Krásné Lelekovice
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KÁCENÍ MÁJE – Z ČINNOSTI TJ SOKOL
Slavnostně byla skácena vysoká máje
na Skalce – symbol Václavských hodů.
Likvidací provedli stárci v sobotu
5. listopadu odpoledne v 17 hodin
a následně spolu se stárkami ve
20 hodin v sokolovně za účasti veřejnosti uspořádali dozvuky hodů pod
názvem Kácení máje. Retro hudbu od
dob padesátých minulého století včetně
rokenrolu mixovanou s tanečními písničkami i z produkce divadla Semafor
obstaral DJ FRiDAY SERVICE v režii
Marka Šlapanského. Byla dobře vybrána, nebot´ na taneční parket přilákala
v krátké době množství tanečních párů.
A tak kromě klasických tanců bylo
možné spatřit při některých skladbách
i různé tvořivé kreace tanečníků.

Zdařilé pěkné vystoupení připravila
návštěvníkům ve 22 hodin osmnáctičlenná taneční skupina stárek
a stárků. S velkým úspěchem zatančila
z filmového muzikálu Pomáda jednu
taneční scénu. Kdo zná tento film, jistě
ocenil temperamentní provedení našich
tanečníků a tanečnic, kteří si navíc
choreografii vytvořili sami. V průběhu
večera byly promítány fotografie
z letošních hodů připomínající tradiční
jedinečnou vesnickou slavnost pořádanou s malými přestávkami v naší obci
již od konce 19. století. K dobré náladě
přispěl i dobře zásobený sokolský
bufet. Příjemný společenský zábavný
večer se protáhl až do nedělního rána.
Zdeněk Chlup

BURZA S BLEŠÍM TRHEM – SPOLEČNĚ VŠEM
Prodej použitých, ale zachovalých
předmětů umožnily občanům společně
sdružení Krásné Lelekovice, TJ Sokol
a lelekovické skautky Sedmikrásky
v neděli 6. listopadu v sokolovně.
V sále sokolovny byly rozmístěny stoly
pro pultovní prodej, které si pro své
zboží prodejci sami obsadili.
Prodej byl zahájen v 15 hodin a zájem
byl veliký. Nabízeny byly sportovní

potřeby od lyží, lyžařských bot až po
jízdní dětská kola, textil. Pro dobrou
náladu vyhrávala v předsálí Přikrylova
hudební skupina „Teta a tři psi“.
Návštěvníků přišlo dost, prohlíželi,
vybírali a mnozí nakupovali, jiní
se v předsálí po prohlídce zboží
u otevřeného bufetu a výborných
muzikantů docela dobře bavili.
Zdeněk Chlup
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BLEŠÍ TRH – KOUTEK SKAUTEK SEDMIKRÁSEK
Součástí burzy byl i bleší trh – koutek
skautek Sedmikrásek. K zakoupení bylo
oblečení, knihy, hračky, nádobí, výrobky
skautek, ale i vánoční punč a různé
občerstvení. Za prodejním pultem
se zručně oháněly samy skautky, které
se u prodávání velmi bavily. Celá akce
však proběhla nikoli pro zábavu, ale
především k dobré věci. Skautky si na
schůzce uspořádaly hlasování, do čeho
budou vytěžené peníze investovány.
Jako nejlepší možnost se ukázalo přispět organizaci Člověk v tísni, konkrétně
pak na sbírku Skutečný dárek.
Sedmikrásky si tak mohly samy vybrat,

jaké oblasti potřeby by peníze měly přijít (zdravotnictví, obživa, školství…).
Jelikož skautky vydělaly mnohem více,
než doufaly, zbyly jim i peníze pro potřeby oddílu (pomůcky, hry…). Samy by to
ale nedokázaly, protože aby vůbec bylo
co prodávat, bylo zapotřebí ochotných
rodičů a přátel oddílu, kteří věnovali
velké množství věcí k prodeji. Tímto bych
jim chtěla jménem oddílu velice poděkovat, stejně tak, jako všem, kdo se blešího
trhu zúčastnili a svým nákupem nám přispěli. Těšíme se na nastávající rok!
Julie Přikrylová, vůdce oddílu

SPORTOVNÍ ČINNOST TJ SOKOL
V sokolovně se konala také řada
sportovních soutěží. V sobotu
5. listopadu byl v 9 hodin zahájen Župní
přebor volejbalových družstev MIX.
Vítězem přeboru se stalo družstvo TJ
Sokol Řečkovice, na druhém místě
skončilo družstvo TJ Sokol Lelekovice
vytvořené z mladších hráčů a hráček.
Přebor skončil ve 12 hodin.
V sobotu 12. listopadu se konal již
16. ročník volejbalového turnaje
družstev MIX, kterého se zúčastnilo
5 družstev. Turnaj zahájený v 9 hodin
vyhrálo družstvo Duha Brno, které

obdrželo za svůj výkon pohár. Turnaj
skončil v 19 hodin. Další turnaj,
rekreačních družstev z okolních sokolských jednot, byl uspořádán v sobotu
19. listopadu. Byl zahájen v 8 hodin
a ukončen v 18 hodin. Rekreační turnaj
vyhrálo družstvo TJ Sokol Vranov, druhé
místo obsadilo družstvo naší tělocvičné
jednoty. Je už samozřejmostí, že pořádající jednota zajistí sportovcům
stravování, pro ostatní je vždy k dispozici sokolský bufet. Turnaje probíhají
v přátelském ovzduší a pro všechny je
připraveno příjemné prostředí.
Zdeněk Chlup
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V neděli 20. 11. 2016 pak proběhl samotný jarmark, doplněný občerstvením,
hudební produkcí a také možností nechat
si udělat vlastní portrét nebo si nechat
namalovat na obličej obrázek

JARMARK

Letošní výtěžek 121 505 Kč, je v historii
místních jarmarků rekordní částka.

Neformální sdružení jarmarečníků
vybralo pro letošní, již 16. ročník farního
charitativního jarmarku konaného každoročně ve prospěch Papežských misijních děl, projekt na podporu vzdělávání
a zdravotní péče v diecézi Mymensingh
v Bangladéši.
Letos poprvé přispělo dobrovolným startovným také 71 běžců, kteří se
i přes nepřízeň počasí zúčastnili v sobotu
19. 11. prvního ročníku charitativního
Běhu pro Bangladéš.
V sobotu se také konala neprodejní
výstava zboží, kterou doplnila beseda
s národním ředitelem PMD ICLic.
Mgr. Leošem Halbrštátem o jeho letošní
misijní cestě do Bangladéše.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
SENIORŮ
Již podruhé uspořádaly Krásné
Lelekovice předvánoční setkání pro
lelekovické občany dříve narozené.
S laskavým svolením pana starosty
a hlavně finančním přispěním obce
jsme mohly pozvat pana Jiřího Helána
s kolegy, aby našim seniorům zahráli.
Při kalíšku vína si příchozí mohli zazpívat písně vánoční, ale i lidové a koledy.

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC – TELEGRAFICKY

záležet na tom, co nám „paní zima“
dovolí.

„Lelekovice – kanalizač. stoka B“
Po vánoční přestávce budou pokračovat práce na vystrojení čerpací stanice,
dle klimatických podmínek se zahájí
realizace prodloužení stoky v ulici
K Radosti a postupně se bude pracovat
na odbočkách pro domovní přípojky.
Z hlediska časového bude především

„Nadstavba,
rekonstrukce
a venkovní úpravy prodejny
v Lelekovicích“.
Už máme kam chodit nakupovat. Sice to
vyžaduje zvýšenou pozornost zákazníků,
ale stavba dělá vše pro bezpečnost
občanů. Projektanti dolaďují dispoziční
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řešení ordinací a výdejny léků. Venkovní
úpravy včetně dlažeb a práce na 2. NP
probíhají dle harmonogramu. Po celou
dobu výstavby bude nově zbudované
parkoviště využívat stavba. Občané zde
tedy z bezpečnostních důvodů nebudou moci parkovat.
„Multifunkční areál K Hasičce
v Lelekovicích“.
Stavba byla zahájena, ale deštivé
počasí nepovolilo prováděcí firmě
uskutečnit všechny práce, které měla
naplánované. Jedná se především
o provedení drenáží a zhutnění pláně.
Dle jejich vyjádření to nebude mít vliv
na termín dokončení celé stavby.
Věž kostela se nám již nezřítí
na hřbitov.
Nové krovy sestavené na zemi v prostoru
pozůstatků lelekovického hradu vyzdvihnul jeřáb na věžní zdi. Klempíři provedli
oplechování a ještě před vánočními
svátky se mohlo odstranit lešení.
Bylo zahájeno výběrové řízení
na dodavatele projektové dokumentace
a autorský dozor na rekonstrukci státní
silnice „Silnice III/37917 Lelekovice
- průtah“. Naší snahou je vše připravit
tak, aby se vlastní realizace stavby
mohla uskutečnit v roce 2018.
V roce 2017 nás čeká výběr
dodavatele stavby a realizace lávky
a rekonstrukce mostu Na Hrázi, stejné
kroky předpokládáme i u nadstavby
mateřské školy. Koncem uplynulého
roku byla podána žádost o dotaci na
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akci „Sportovní areál Miloše
Kunzfelda v Lelekovicích“, která
zahrnuje rekonstrukci šaten a výstavbu
tenisového kurtu. Projektanti dolaďují
projektovou dokumentaci. Uskuteční se
stavební řízení a s napětím budeme
očekávat, jak si s naší žádostí o finanční
podporu poradí Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Jaroslav Diviš

POPLATKY ZA ODPAD
Společnost AVE komunální služby, a.s.,
nám předložila rekapitulaci cen pro
zajištění služeb v odpadovém hospodářství v roce 2017. Při změně majitele
společnosti bylo zjištěno, že při svozu
odpadů z obce dvěma vozidly nám vykazovali množství odpadů pouze z jednoho auta.
Ověřoval jsem průměrné množství
odpadů na jednoho občana za rok
a potvrdilo se, že v Lelekovicích je toto
množství proti sousedním obcím skoro
poloviční. Proto svozová firma požaduje
od roku 2017 úhradu za skutečné
množství zlikvidovaného odpadu.
Zvýšené náklady vypočítali na 60 Kč na
osobu. Zastupitelé schválili navýšení max. o 40 Kč, tj. roční
poplatek 500 Kč na jednu osobu,
který bude vybírán ve stejné výši jako
v České a ve Vranově. V letošním roce
plánujeme navýšení počtu nádob na
separaci plastů a papíru a snad se nám
podaří i zvýšit počet separačních míst.
Jaroslav Diviš
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PÁLENÍ V OBCI – VYHLÁŠKA
Na veřejném jednání v loňském roce
schválili zastupitelé Obecně závaznou
vyhlášku číslo 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci. V otevřeném
ohništi lze spalovat v úterý, pátek
a sobotu pouze suché rostlinné
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materiály, neznečištěné chemickými
látkami. V tyto dny je zákaz pálení v době
od 20 do 8 hodin příštího dne. Ve dny
pondělí, středu, čtvrtek, neděli a státem
uznaných svátcích je spalování zakázáno.
Na dodržování vyhlášky bude dohlížet
Městská policie Brno.
Jaroslav Diviš

REKONSTRUKCE SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ V OBCI
ULICE HLAVNÍ, ÚVOZ, VE DVOŘE,
KOUT, POŇAVA, PASEKY A PŘÍHON
Počátkem roku 2015 začala obec jednat
se společností E.ON o rekonstrukci sítě
nízkého napětí při současném uložení
vedení do země. V minulém roce už někteří občané obdrželi dopis od společnosti PROSIG s.r.o.

a vstřícní, je to jedinečná možnost,
jak při zkvalitnění dodávky elektrické
energie do jednotlivých nemovitostí,
zlepšit i vzhled obce.
Děkujeme – obec Lelekovice

Vzhledem k věku stávající sítě nízkého
napětí a plánované rekonstrukci průtahu
obcí, je naplánovaná obnova NN načasovaná velmi příhodně. S obnovou vedení
nízkého napětí dojde taky k obnově veřejného osvětlení a jeho sjednocení
v daných lokalitách. Věříme, že i přes
dočasné nepohodlí a ztížené podmínky
v jednotlivých nemovitostech v době
rekonstrukce, dojde k celkovému
zlepšení zásobování energií a také k lepšímu estetickému dojmu z obce, bez
zbytečných drátů. Náklady spojené
s rekonstrukcí jdou za společností E.ON.

Podrobnější informace o provádění celé
rekonstrukce poskytnuté společností
PROSIG s.r.o.:
E.ON Distribuce, a.s. v zastoupení
společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, zahájila prostřednictvím
svého projekčního partnera – PROSIG
s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00
Brno, práce na vypracování projektových
dokumentací pro územní řízení, provádění
stavby a následné zajištění dokladů
umožňujících realizaci staveb obnovy sítě
NN v obci Lelekovice na ulicích Hlavní,
Úvoz, Ve Dvoře, Kout, Poňava, Paseky
a Příhon, jedná se o stavby s názvem
„Lelekovice, hlavní, rek. NN“ a „Lelekovice, Poňava, rek. NN“.

Prosíme obyvatele, aby přistoupili
k této změně pozitivně a byli pracovníkům firmy PROSIG nápomocni

Jedná se o nahrazení venkovního
vedení NN zemním kabelovým
vedením NAYY-J 4x240, 4x150, 4x95
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a 4x50 mm2. Jednotlivé přípojky
budou řešeny zasmyčkováním
páteřního kabelu NN do přípojkových smyčkovacích skříní
SS1(2)00, které se umístí v oplocení předzahrádek nebo v obvodové
zdi domu, tak aby skříně byly na
hranici pozemku odběratele, dle
platných ČNS, PNE a TNS.
Tímto řešením se docílí zkvalitnění
dodávky el. energie a odstraněním
venkovního vedení dojde ke zlepšení
vnějšího vzhledu obce i soukromých
objektů. Z tohoto důvodu dojde
k výměně domovních přípojek NN
včetně samotného odvodu s nové přípojkové skříně SS1(2)00 do stávajícího
elektroměru a to novým zemním
kabelem NYY 4x10. Všechny tyto
práce včetně zapravení domů
a okolí po zásahu jsou plně
hrazeny distribuční společností
E.ON Distribuce, a.s., všechny
práce jsou bez nákladů stávajících
odběratelů elektrické energie, jedná
se o stavební obnovu sítě NN.
Součástí projednávání s majiteli dotčenými
energetickým
zařízením
(kabelové skříně a kabel NN), bude
zajištění uzavření smluv o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene
dle „energetického“ zákona 458/2000
Sb. v platném znění a projednání
(odsouhlasení) provedení nových
odvodů do elektroměrů (HDV).
Projektové dokumentace jsou projednávány v období 05/2016 – 05/2017
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s majiteli dotčených nemovitostí. Termín
ukončení projekčních prací je plánován
do 30. 5. 2017.
Samotná realizace stavby je plánována
na rok 2018 s ohledem na plánovanou
rekonstrukci krajské silnice směr
Vranov.
Podrobnější informace Vám sdělí zástupce projekční společnosti PROSIG,
s.r.o., který některé z Vás již kontaktoval
za účelem projednání projektové dokumentace předmětných staveb.
Marek Tomáš – vedoucí projektant
Tel./fax: 548 211 464
GSM: 733 739 540
www.prosig.cz

INFORMACE
Svoz PDO (čtrnáctidenní) – 6. 1.,
20. 1., 3. 2., 17. 2., 3. 3. 2017
Poplatky za komunální odpad a psy
se vybírají od 1. 2. do 30. 6. 2017.
Cena za komunální odpad – za
osobu byla zvýšena na 500 Kč.
Samolepky na popelnice se pro rok
2017 nevydávají, byly zrušeny.
Poplatek ze psů – ceny jsou stejné,
tj. jeden pes 100 Kč, za každého
dalšího psa 150 Kč. Poplatek platí
držitel za psy starší 3 měsíců.
Poplatky lze uhradit hotově do pokladny
OÚ, složenkou, bankovním převodem
na účet č. 4829641/0100. Při platbě
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přes bankovní účet z důvodu identifikace platby vždy vyplňte specifický
symbol – pro všechny poplatky uvádějte
číslo popisné domu a číslo orientační,
např. čp. je 636, číslo orientační je 31
tzn. ve tvaru 63631. Nemovitosti
s číslem evidenčním uvádějí specifický
symbol ve tvaru např. 755.

Variabilní symbol – pro PDO 1340,
pro psy 1341. Platby z důvodu rozlišení provádějte každou samostatně
(PDO, pes).
Vyúčtování za stočné – faktury za
období 07-12/2016 občané obdrží
v lednu 2017.
Faktury za vyúčtování stočného lze
uhradit hotově do pokladny OÚ nebo
na účet uvedený na faktuře, tj.
Sberbank 4200201956/6800, variabil-
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ní symbol – číslo faktury (nutné dodržet
ve tvaru, tak jak je uvedeno na faktuře),
specifický symbol – číslo popisné.
ZMĚNY NA LINCE 41
Od 11. 12. 2016 jsou v platnosti nové
jízdní řády. Je zařazen nový spoj s odjezdem 8:01 hodin z Lelekovic do Brna
v pracovní dny.
MŠ A ZŠ
Zápisy do mateřské a základní školy se
nově konají až v dubnu a květnu.

EKODVŮR
Stavební suť se bude odebírat od
dubna. Nově je možno v ekodvoře uložit
pneumatiky. Ty musí být bez ráfků
– osobní 20 Kč, větší terénní 30 Kč
a velké za 50 Kč/kus a rok. Při uložení
pěti pneumatik, je uložení páté zdarma.

AKCE A DĚNÍ V OBCI – SPOLKY INFORMUJÍ
7. 1. 2017 Tříkrálová sbírka
8. 1. 2017 Vánoční koncert
– kostel sv. Filipa a Jakuba
28. 1. 2017 Dětský maškarní karneval
– sokolovna
11. 2. 2017 Obecní ples
25. 2. 2017 Masopust od 14 hodin.
1. 3. 2017 Přednáška pana Chlupa
– Krásné Lelekovice
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne
v obci Lelekovice v sobotu 7. 1. 2017 od
13 hodin.

VÁNOČNÍ KONCERT
Povánoční vánoční koncert v kostele
sv. Filipa a Jakuba se koná v neděli
8. 1. 2017 v 17 hodin.
Srdečně zve rodina Přikrylova,
sbor Magnificat, Lelkováček

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pro děti a jejich rodiče je opět
připravován tradiční Dětský maškarní
karneval. Bude se konat na sokolovně
v sobotu 28. ledna 2017 a začátek je
stanoven na 15 hodinu. A jako obvykle
tam bude soutěž o nejzajímavější
karnevalovou masku a na tanečním parketu hry a tanečky pro děti.
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OBECNÍ PLES
21. Obecní reprezentační ples se koná
v sobotu 11. 2. 2017 od 20 hodin
v místní sokolovně. K tanci i poslechu
hraje kapela Jirky Helána. Vstupné
100 Kč. Předprodej vstupenek bez
místenek od pondělí 6. 2. 2017. Bližší
informace budou na plakátech.
SOKOL LELEKOVICE
V sokolovně se provozují kromě kulturních akcí a volejbalu i jiné sporty.
Každé úterý od 17 do 18 hodin cvičí
a trénuje žákovský oddíl floorbalu, který
vede Jakub Lecián. Jsou v něm děti ve
věku 9 až 12 roků a může přijít každý, kdo
má o tento sport zájem. Vedení oddílu
uvítá i každou pomoc některého z rodičů.
Každou středu v 17:30 hodin začíná
cvičení dětí zaměřené na pohybovou
průpravu s prvky atletiky. Do cvičení jsou
zařazeny i kolektivní a míčové hry. Cvičení
končí v 19 hodin a vede je paní Simona
Tomanová a Zbyněk Lecián. V tomto oddílu sokolské všestrannosti je registrováno 22 dětí a cvičení průměrně
navštěvuje 12 dětí.
Celkem úspěšně se začíná rozvíjet
cvičení žen, které rovněž vede paní
Simona Tomanová. Cvičení je každou
středu a začíná v 19 hodin, končí ve
20 hodin. Zájemkyně se mohou přihlásit u pí. Tomanové tel.: 724 039 775,
kde získají potřebné informace.
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MLADÍ HASIČI
Ráda bych jménem trenérů mladých
hasičů, popřála všem lidem mnoho
zdraví, pohody a úspěchů v novém roce
2017.
Našim mladým hasičům bych ráda
poděkovala za pilnou přípravu, krásné
úspěchy v roce 2016 a popřála mnoho
štěstí v nadcházející jarní části Ligy
mládeže, která začíná již tradičním prvním
závodem v Kuřimi 23. 4. 2017. Věříme, že
navážeme na úspěšné celkové druhé
místo z podzimní části.
Nesmím zapomenout poděkovat za
ochotu, pomoc a podporu rodičům
mladých hasičů.
A v neposlední řadě trenérům za obětavou práci a zdokonalování našich dětí
a zastupitelům za finanční podporu, díky
které můžeme zabezpečit veškeré
potřebné vybavení.
Patricie Petrová

OMLUVA
Omlouváme se panu Zdeňku Hradeckému, ze kterého jsme v minulém čísle
zpravodaje udělali v příspěvku o sokole
„paní Zdeňku“

Zdeněk Chlup
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